
Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes

da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

Programa
2014 - Agropecuária Sustentável, Abastecimento e Comercialização

Número de Ações 56

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 601 - Promoção da Produção VegetalSubfunção:Esfera:

0012 - Financiamentos ao Agronegócio Café

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Operações Especiais

Linhas de crédito para financiamentos ao agronegócio café.

unidadeUnidade de Medida:Financiamento concedidoProduto:

Especificação do Produto

Alocar recursos às linhas de crédito rural e agroindustrial que se destinam a financiar a manutenção e o desenvolvimento da cafeicultura.

Descrição
Concessão de financiamentos destinados ao agronegócio café, compreendendo o custeio, a colheita, e a estocagem e a aquisição de café, entre outros, a serem aprovados pelo
poder público, em especial pelo Conselho Monetário Nacional - CMN.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Forma de Implementação:

Abrir linhas de financiamento para o setor cafeeiro.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Decreto-Lei nº 2.295/86; Decreto nº 94.874/87; Lei nº 10.186/01, art. 6º; Decreto nº 7.127/10, arts. 26 e 28; Resoluções CMN nºs 3.856/2010, 3.898/2010, 3.943/2011; 3.966/2011 e
3.968/2011.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Apoio ao Fundo de Defesa da Economia CafeeiraUO: 74901 - Recursos sob Supervisão do Fundo de Defesa da

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 846 - Outros Encargos EspeciaisSubfunção:Esfera:

0026 - Cobertura de Déficit nas Operações de Seguro Rural

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Operações Especiais

Unidade de Medida:Produto:

Especificação do Produto

Garantir a estabilidade das operações de Seguro Rural e atender à cobertura suplementar dos riscos de catástrofe.

Descrição
Cobertura do saldo devedor verificado em cada exercício financeiro do balanço de prêmios, sinistros, reservas e despesas com o custeio operacional e administrativas relativo às
modalidades agrícola,  pecuária, aquícola,florestas e penhor rural.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Forma de Implementação:

O IRB-Brasil recebe e analisa as informações das seguradoras, que contemplam a movimentação de receitas e despesas relativas às operações de seguro/resseguro amparadas
pelo Fundo de Estabilidade do Seguro Rural - FESR, ocorridas no período de julho do ano anterior a junho do ano em curso.  Após confirmar a consistência dos números, realiza a
consolidação dos resultados de cada seguradora e do IRB-Brasil Re, por ramo de seguro, para posterior cobrança/pagamento dos valores apurados nas respectivas contas de
crédito ou débito ao FESR, por intermédio da Conta Única do Tesouro.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 1966, Resolução CNSP nº 46, de 12 de fevereiro de 2001 e Resolução CNSP nº 50, de 03 de setembro de 2001.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: IRB-Brasil Resseguros S/AUO: 25904 - Fundo de Estabilidade do Seguro Rural
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10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 602 - Promoção da Produção AnimalSubfunção:Esfera:

0064 - Assistência Financeira às Associações de Criadores de Equinos e Entidades Turfísticas (Lei nº 7.291, de 1984)

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Operações Especiais

Nº de associações atendidas durante o ano.

unidadeUnidade de Medida:Associação atendidaProduto:

Especificação do Produto

Garantir o melhoramento genético das diversas raças, de modo a desenvolver o criatório dentro da melhor técnica e permitir maior rentabilidade  ao criador e competitividade no
mercado internacional.

Descrição
Melhoria técnica e modernização dos serviços de Registros Genealógicos; melhoramento zootécnico; pesquisa em nutrição, em agrostologia, em veterinária e em zootecnia;
diagnóstico, erradicação e controle de doenças; execução de levantamentos e análises estatísticas; melhoria das condições de vida e de trabalho dos profissionais do turfe; melhoria
da infra-estrutura dos hipódromos; modernização dos sistemas de apostas nas entidades turfísticas.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Forma de Implementação:

Transferência de recursos para associações de criadores e entidades turfísticas.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 7.291,de 1984 e Decreto nº 96.993, de 1988.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Coordenação de Produção Integrada da Cadeia PecuáriaUO: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 605 - AbastecimentoSubfunção:Esfera:

008H - Equalização de Juros em Financiamentos destinados à Liquidação de Dívidas de Produtores Rurais e Cooperativas (Lei n° 11.524, de 2007)

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Operações Especiais

Unidade de Medida:Produto:

Especificação do Produto

Fazer face às obrigações financeiras do Tesouro Nacional, decorrentes de subvenção sob a forma de equalização nas operações de financiamentos de recebíveis do agronegócio,
nos termos da Lei n° 11.524/2007.

Descrição
Ressarcimento, pelo Tesouro Nacional, à instituição financeira operadora do financiamento, dos valores concedidos a título de diferencial entre o custo de captação da poupança
rural e a TJLP.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A instituição financeira operadora solicita, no mínimo, a cada mês ao Tesouro Nacional os valores correspondentes à equalização.   A STN/COPEC processa os pedidos em sistema
próprio de acompanhamento, atualiza os valores e efetua o pagamento.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei n° 11.524, de 2007 e Resolução CMN nº 3.457/07.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria-ExecutivaUO: 74101 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria do Tesouro

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 605 - AbastecimentoSubfunção:Esfera:

0294 - Equalizações de Juros nas Operações de Custeio Agropecuário (Lei nº 8.427, de 1992)

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Operações Especiais

Unidade Responsável: Secretaria-ExecutivaUO: 74101 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria do Tesouro
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Unidade de Medida:Produto:

Especificação do Produto

Prestar apoio financeiro a mini e pequenos produtores rurais e suas cooperativas, na fase de custeio da produção dos produtos amparados pela Política de Garantia de Preços
Mínimos - PGPM, por meio de equalização de taxas de juros, visando reduzir o custo financeiro da produção.

Descrição
Equalização de taxas de juros destinando recursos do Tesouro Nacional para a cobertura do diferencial de taxas entre o custo de captação dos recursos, acrescidos dos custos
administrativos e tributários a que estão sujeitas as instituições financeiras oficiais e os bancos cooperativos, nas suas operações ativas, e os encargos cobrados do tomador final do
crédito.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Definir metas: discutir, entre os órgãos envolvidos, as metas de financiamento agrícola; solicitar às instituições financeiras as projeções de saldos a serem equalizados; definir, pelo
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, os limites equalizáveis, por agente financeiro; quantificar a despesa em planilhas de cálculo e realizar ajustes para conformidade
entre despesa prevista e dotação orçamentária; publicar as respectivas portarias autorizativas.  Executar: receber, das instituições financeiras, a declaração de responsabilidade pela
exatidão das informações relativas à aplicação de recursos; registrar e conferir, em planilhas de acompanhamento, os valores a serem pagos, com base nos saldos apresentados;
pagar mensalmente às instituições financeiras.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 4.829/65,  Lei nº 8.427/92, Lei nº 9.848/99, Dec-Lei nº 79/66, Dec. nº 58.380/66, diversas Resoluções do Conselho Monetário Nacional e Portarias/MF, para o cálculo da
equalização de taxas.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 601 - Promoção da Produção VegetalSubfunção:Esfera:

0297 - Equalização de Juros para Recuperação da Lavoura Cacaueira Baiana (Leis nº 9.126, de 1995 e nº 10.186, de 2001)

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Operações Especiais

Unidade de Medida:Produto:

Especificação do Produto

Possibilitar ao produtor rural condições financeiras para o pagamento de dívidas contraídas no âmbito do " Programa de Recuperação da Lavoura Cacaueira Baiana".

Descrição
Equalização de taxas de juros, com recursos do Tesouro Nacional,  a mini e pequenos produtores de cacau das regiões baianas atingidas pela doença "vassoura de bruxa" , na
renegociação de dívidas no âmbito desse programa.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Mediante solicitação do Banco do Brasil, o Tesouro Nacional repassa os recursos orçamentários, para que aquela instituição financeira empreste aos cacauicultores da região do
extremo sul da Bahia.  A equalização de juros é concedida para os recursos do BNDES alocados no programa.

Localizador (es)
0029 - No Estado da Bahia

Lei nº 9.126/95, Resoluções do Conselho Monetário Nacional.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria-ExecutivaUO: 74101 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria do Tesouro

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 605 - AbastecimentoSubfunção:Esfera:

0298 - Equalização de Juros em Operações de Empréstimos do Governo Federal - EGF (Lei nº 8.427, de 1992)

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Operações Especiais

Unidade de Medida:Produto:

Especificação do Produto

Unidade Responsável: Secretaria-ExecutivaUO: 74101 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria do Tesouro

Data da última atualização: 17/05/2012 Página 3



Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes

da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

Prestar apoio financeiro a produtores rurais e suas cooperativas, visando reduzir o custo de financiamento destinado à estocagem de produtos amparados pela Política de Garantia
de Preços Mínimos - PGPM,  por meio da equalização da taxa de juros, para venda futura em melhores condições de mercado.

Descrição
Equalização de Taxas de Juros destinando recursos do Tesouro Nacional para a cobertura do diferencial de taxas entre o custo de captação dos recursos, acrescido dos custos
administrativos e tributários a que estão sujeitas as instituições financeiras oficiais e os bancos cooperativos, nas suas operações ativas, e os encargos cobrados do tomador final do
crédito.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Definir metas: discutir, entre os órgãos envolvidos, as metas de financiamento agrícola; solicitar às instituições financeiras as projeções de saldos a serem equalizados; definir, pelo
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, os limites equalizáveis, por agente financeiro; quantificar a despesa em planilhas de cálculo e realizar ajustes para conformidade
entre despesa prevista e dotação orçamentária; publicar as respectivas portarias autorizativas.  Executar: receber, das instituições financeiras, a declaração de responsabilidade pela
exatidão das informações relativas à aplicação de recursos; registrar e conferir,  em planilhas de acompanhamento, os valores a serem pagos, com base nos saldos apresentados;
pagar às instituições financeiras.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 4.829/65,  Lei nº 8.427/92, Lei nº 9.848/99, Dec.-Lei nº 79/66, Dec.nº 58.380/66,  Resoluções do Conselho Monetário Nacional e Portarias/MF, para o cálculo da  equalização
de taxas.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 605 - AbastecimentoSubfunção:Esfera:

0299 - Equalização de Preços nas Aquisições do Governo Federal e na Formação de Estoques Reguladores e Estratégicos - AGF (Lei nº 8.427, de
1992)

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Operações Especiais

Unidade de Medida:Produto:

Especificação do Produto

Garantir o abastecimento e o preço, no mercado primário interno, dos produtos agropecuários amparados pela Política de Garantia de Preços Mínimos - PGPM, mediante a
formação de estoques reguladores e estratégicos.

Descrição
Concessão de equalização, pelo Tesouro Nacional à Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB, referente à diferença entre os valores de venda e compra dos produtos,
incluindo o custo de carregamento dos estoques.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A CONAB apresenta suas metas bem como a proposta de orçamento para o ano seguinte na metade do ano em curso, proposta esta que poderá ser ajustada pelos Ministérios da
Fazenda e do Planejamento, Orçamento e Gestão.  Fluxo da despesa: realização de reuniões mensais de programação para estabelecer os produtos a serem adquiridos e as
despesas a serem efetuadas; liberação de recursos à CONAB (aquisições e despesas), conforme programado; registro das liberações e acompanhamento do saldo; aquisição dos
produtos e pagamento das despesas  pela CONAB;  Fluxo da receita: venda do produto pela CONAB; ingresso da receita no Tesouro Nacional, amortizando o saldo devedor do
Programa; apresentação, por parte da CONAB, de Declaração de Boa e Regular Aplicação dos Recursos; pagamento da equalização de preços à CONAB para cobertura do
diferencial entre o valor de venda do produto e seu custo efetivo.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 8.171/91, Lei nº 8.174/91,  Lei nº 8.427/92, Lei nº 9.848/99, Dec.-Lei nº 79/66.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria-ExecutivaUO: 74101 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria do Tesouro

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 605 - AbastecimentoSubfunção:Esfera:

0300 - Garantia e Sustentação de Preços na Comercialização de Produtos Agropecuários (Lei nº 8.427, de 1992)

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Operações Especiais

Unidade de Medida:Produto:

Especificação do Produto

Unidade Responsável: Secretaria-ExecutivaUO: 74101 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria do Tesouro
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Garantir e sustentar os preços na comercialização de produtos agropecuários, por meio de  instrumentos de equalização de preços, exonerando o Governo Federal da obrigação de
adquirir o produto.

Descrição
Equalização de preços destinando recursos do Tesouro Nacional para o pagamento de prêmio ou bonificação, apurados em leilão ou em outra modalidade de licitação, para
promover o escoamento  do produto pelo setor privado, ou para o pagamento da diferença entre o preço de exercício em contratos de opção de venda de produtos agropecuários,
lançados pelo Poder Executivo, e o valor de mercado desses produtos.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Definir metas: realizar estimativa  pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento  MAPA.  Executar: lançar os avisos de leilão ( MAPA e CONAB); realizar os leilões
(CONAB);  conferir,  a STN, o valor solicitado pela CONAB (com base no resultado dos leilões); registrar os valores executados e acompanhar o saldo; receber, a STN, a declaração
de responsabilidade pela exatidão das informações relativas à aplicação de recursos, apresentada pela CONAB.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 8.427/92 e Lei nº 9.848/99.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 605 - AbastecimentoSubfunção:Esfera:

0301 - Equalização de Juros e de outros Encargos Financeiros em Operações de Investimento Rural e Agroindustrial (Lei nº 8.427, de 1992)

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Operações Especiais

Unidade de Medida:Produto:

Especificação do Produto

Prestar apoio financeiro aos produtores rurais, por meio de concessão de equalização de taxas de juros, visando reduzir o custo financeiro nas operações de investimento rural e
agroindustrial.

Descrição
Equalização de taxas de juros destinando recursos do Tesouro Nacional para  a cobertura do diferencial de taxas entre o custo de captação de recursos, acrescido dos custos
administrativos e tributários a que estão sujeitas as instituições financeiras oficiais e os bancos cooperativos, nas suas operações ativas, e os encargos cobrados do tomador final do
crédito.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Definir metas: discutir, entre os órgãos envolvidos, as metas de financiamento agrícola; solicitar às instituições financeiras as projeções de saldos a serem equalizados; definir, pelo
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, os limites equalizáveis, por agente financeiro; quantificar a despesa em planilhas de cálculo e realizar ajustes para conformidade
entre despesa prevista e dotação orçamentária; publicar as respectivas portarias autorizativas.  Executar: receber, das instituições financeiras, a declaração de responsabilidade pela
exatidão das informações relativas à aplicação de recursos; registrar e conferir,  em planilhas de acompanhamento, os valores a serem pagos, com base nos saldos apresentados;
pagar às instituições financeiras.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 8.427/92, Lei nº 9.848/99, Resoluções do Conselho Monetário Nacional e Portarias/ MF, para o cálculo da equalização de taxas.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria-ExecutivaUO: 74101 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria do Tesouro

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 605 - AbastecimentoSubfunção:Esfera:

0373 - Equalização de Juros e Bônus de Adimplência no Alongamento de Dívidas Originárias do Crédito Rural (Leis nº 9.138, de 1995 e nº 9.866, de
1999)

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Operações Especiais

Unidade de Medida:Produto:

Especificação do Produto

Finalidade

Unidade Responsável: Secretaria-ExecutivaUO: 74101 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria do Tesouro
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Fazer face às obrigações financeiras contratuais, decorrentes do alongamento de dívidas originárias do crédito rural, nos termos da Lei nº 9.138/95 e nº 9.866/99, por meio da
concessão de equalização de taxas de juros e de rebates nas parcelas devidas pelos mutuários finais, detentores de financiamentos concedidos com recursos do FAT/BNDES.

Descrição
Equalização de taxas de juros destinando recursos do Tesouro Nacional às instituições financeiras para a cobertura da diferença existente entre o custo de captação dos recursos
mais o "spread" bancário e a taxa paga pelos mutuários nas operações alongadas. São classificadas, também, como equalização as concessões de rebates a título de bônus de
adimplência.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Comprovar o recebimento das parcelas da dívida, referentes aos financiamentos com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social/Fundo de Amparo ao
Trabalhador - BNDES/FAT, em arquivos magnéticos;  Apurar os rebates e as prorrogações;  Calcular a equalização pelo Sistema de Acompanhamento da Dívida Pública - SADIP
Agrícola, excluindo prorrogações;  Apurar os valores devidos às instituições financeiras;  Creditar na conta Reserva Bancária das instituições financeiras.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 9.138/95, Lei nº 9.866/99 e Resoluções Conselho Monetário Nacional
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 605 - AbastecimentoSubfunção:Esfera:

0611 - Equalização de Juros decorrentes do Alongamento da Dívida do Crédito Rural (Lei nº 9.866, de 1999)

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Operações Especiais

Unidade de Medida:Produto:

Especificação do Produto

Fazer face às obrigações financeiras do Tesouro Nacional, decorrentes da concessão de subvenção a produtores rurais nas operações de alongamento das dívidas originárias do
crédito rural, superiores a  R$ 200.000,00, nos termos das Leis nºs 9.138/95 e 9.866/99, repactuadas com base na Resolução CMN nº 2.471/98.

Descrição
Ressarcimento, pelo Tesouro Nacional, às instituições financeiras, dos valores concedidos a título de desconto de até dois pontos percentuais sobre as parcelas de juros pagas
pelos mutuários finais, que repactuaram suas dívidas rurais com base no PESA (Programa de Saneamento de Ativos), conforme previsto na Resolução CMN nº 2.471/ 98. Este
benefício integra a segunda etapa do programa de alongamento de dívidas de operações rurais, instituído pela Lei nº 9.138/95.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Semestralmente, as instituições financeiras solicitam ao Tesouro Nacional os valores correspondentes aos descontos por elas concedidos aos mutuários finais, detentores de dívidas
rurais repactuadas no âmbito do PESA.  A COPEC processa os pedidos em sistema próprio de acompanhamento, com base no estoque de Certificados do Tesouro Nacional,
emitidos como garantia das operações de renegociação, atualiza os valores e efetua o pagamento.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 9.138/95, Lei nº  9.866/99, Lei nº 10.437/02, Lei nº 10.696/03 e Resoluções do Conselho Monetário Nacional.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria-ExecutivaUO: 74101 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria do Tesouro

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 601 - Promoção da Produção VegetalSubfunção:Esfera:

099F - Concessão de Subvenção Econômica ao Prêmio do Seguro Rural (Lei nº 10.823, de 2003)

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Operações Especiais

Unidade de Medida:Produto:

Especificação do Produto

Viabilizar aos produtores rurais a redução nos custos de contratação de seguro rural, por meio da ampliação do acesso a esse instrumento de gerenciamento de risco de sua
atividade, buscando convergir o valor que o produtor pode pagar pela contratação do seguro com o preço do prêmio que o mercado segurador exige para operar com equilíbrio
atuarial.

Descrição

Finalidade

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Seguro RuralUO: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
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Pagamento de subvenção econômica correspondente à diferença entre o valor de mercado do prêmio do seguro rural e o valor pago pelos produtores rurais.

Detalhamento da Implementação

Forma de Implementação:

A operacionalização transcorre nas operações realizadas pelas sociedades seguradoras, devidamente autorizadas a operar em riscos securitários pela Superintendência de Seguros
Privados - SUSEP, e habilitadas no Programa de Subvenção pela Secretaria-Executiva do Comitê Gestor Interministerial do Seguro Rural. O acesso ao benefício pelo produtor rural
se iniciará com o envio de uma proposta de seguro feita por ele à seguradora e, então, encaminhada ao Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento - MAPA para consulta
sobre a adimplência desse produtor junto ao CADIN, sobre a observância quanto ao limite individual definido no Programa como benefício da subvenção, e sobre a disponibilidade
de limite da seguradora aprovado pela Secretaria-Executiva. Após essa verificação, estando aceita a proposta, a seguradora estará autorizada a emitir a Apólice de Seguro ou
Certificado de Seguro para aquela operação. Com a emissão definitiva dessa apólice, o MAPA fará a verificação final dos dados informados na proposta. Estando tudo adequado, a
Secretaria-Executiva autorizará o pagamento da parcela da subvenção à seguradora, haja vista que o produtor rural pagou somente a diferença entre o valor do prêmio e o valor da
subvenção.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 10.823, de 2003; Decreto nº 5.121, de 2004; Decreto nº 5.514, de 2005; Resoluções de nº 06, 07, 08 e 09 de 2005, do Comitê Gestor Interministerial do Seguro Rural - CGSR.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 601 - Promoção da Produção VegetalSubfunção:Esfera:

0A27 - Equalização de Juros nos Financiamentos ao Agronegócio Café (Lei 8.427, de 1992)

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Operações Especiais

Unidade de Medida:Produto:

Especificação do Produto

Fazer face às obrigações financeiras contratuais no tocante à Equalização de Juros em Operações de Empréstimos, tanto decorrentes do alongamento de dívidas originárias do
crédito rural para cultura cafeeira, como decorrentes de financiamentos concedidos a partir de 2001.

Descrição
Equalização de taxas de juros destinando recursos do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira para a cobertura da diferença existente entre o custo de captação dos recursos mais
o spread e o retorno pago pelos mutuários nas operações alongadas, bem como em relação aos financiamentos concedidos a partir de 2001.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Forma de Implementação:

Efetuar o pagamento da remuneração ao agente financeiro sobre o valor nominal dos financiamento efetivamente contratados.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 8.427, de 1992, Lei n°11.076, de 2004; e Resoluções do Conselho Monetário Nacional.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Apoio ao Fundo de Defesa da Economia CafeeiraUO: 74901 - Recursos sob Supervisão do Fundo de Defesa da

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 605 - AbastecimentoSubfunção:Esfera:

10HG - Estudo das Perdas Quantitativas e Qualitativas na Pós-colheita e no Transporte de Grãos

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Realização de estudo para identificação das perdas quantitativas e qualitativas ocorridas na pós-colheita (armazenamento e transporte) do arroz, feijão, milho, soja, trigo e café. O
Estudo das Perdas deverá ser realizado em Unidades Armazenadoras (UA), próprias ou de terceiros, considerando o produto e a localização: ARROZ - RS (2 UA’s) – MT (1 UA) –
TO (1 UA);CAFÉ MG (2 UA’s);FEIJÃO - GO (1 UA) - PR (1 UA) –RO (1 UA); MILHO – RS (1 UA) – PR (1 UA) – GO/MG (1 UA)  - RS (1 UA); SOJA – PR (2 UA’s) – MT (2 UA’s) - GO
(1 UA) - RS (1 UA) e TRIGO - PR (2 UA’s) - RS (1 UA) – DF (1 UA);

unidadeUnidade de Medida:Estudo realizadoProduto:

Especificação do Produto

Identificar as perdas quantitativas e qualitativas  no armazenamento e no transporte dos principais produtos agrícolas nas mais importantes regiões produtoras brasileiras.

Descrição
O estudo das perdas qualitativas e quantitativas decorrentes das operações realizadas na pós-colheita dos grãos agricolas é, há muito tempo, uma demanda do agronegócio
brasileiro. A determinação dos índices de perdas será uma importante ferramenta na regulamentação do setor visando evitar prejuízos aos produtores, às empresas armazenadoras

Finalidade

Unidade Responsável: Diretoria de Operações e AbastecimentoUO: 22211 - Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB
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e ao próprio governo.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

O projeto será desenvolvido em parceria entre a Conab e a Embrapa, com possível apoio de outras instituições de ensino de pesquisa. Serão pesquisados os índices de perda de
produtos de consumo de massa (arroz, café, feijão, milho, soja e trigo), selecionados pela sua importância na produção e na economia nacional, de acordo com a localização, as
diversidades climáticas,  os sistemas de estocagem de grãos e as características dos armazéns.

Localizador (es)
0001 - Nacional

31/12/2015Data Início: R$ 6.935.553,00Data Término:28/02/2010 7Custo Total: Total Físico:

Lei nº 8.029, de 12/04/1990; Decreto nº 4.514, de 13/12/2002 e recomendação do TCU, decisão 581/93 - Plenário - Ata 64/93 - DOU 31/12/93.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 545 - MeteorologiaSubfunção:Esfera:

147R - Digitalização do Acervo Histórico dos Dados Meteorológicos

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Dados meteorológicos históricos digitalizados (dados provenientes de medições de temperatura, de umidade, de pressão, de direção e intensidade do vento, de radiação solar, de
chuva, de evaporação, de insolação, de nebulosidade, de visibilidade, com freqüência horária e diária, realizadas nas estações meteorológicas).

% de execução físicaUnidade de Medida:Projeto implantadoProduto:

Especificação do Produto

Disponibilizar os dados meteorológicos históricos em formato digital para uso no zoneamento agroclimático do país, bem como para apoiar as atividades de pesquisa científica de
clima, de variabilidade climática e de mudança climática global.

Descrição
- Higienização, indexação, catalogação e imageamento do acervo de dados meteorológicos que se encontra, em grande parte, disperso pelos dez Distritos Meteorológicos, e que
está sendo transferidos para a sede do INMET em Brasília.
- Armazenamento, em área específica, de Arquivo Técnico, que será construído de forma a atender aos padrões de armazenamento de documentação histórica, visando à sua
conservação.
- Digitalização de documentos de forma a serem convertidos em informação numérica digital, de fácil utilização.
- Armazenamento em Banco de Dados.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

O projeto será implantado por meio de contratação de consultoria especializada e licitação de empresa que executará as etapas previstas.

Localizador (es)
0001 - Nacional

31/12/2016Data Início: R$ 31.900.000,00Data Término:01/01/2012 100Custo Total: Total Físico:

Lei nº 10.683, de 2003; Decreto nº 7.672, de 1909; e Decreto nº 7.127, de 2010.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de AgrometeorologiaUO: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 545 - MeteorologiaSubfunção:Esfera:

147S - Ampliação da Rede Nacional de Monitoramento Meteorológico

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

500 Estações meteorológicas automáticas, 13 equipamentos de radiossondagem, 04 bóias meteorológicas fixas e 04 radares meteorológicos.

% de execução físicaUnidade de Medida:Rede implantadaProduto:

Especificação do Produto

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Sistemas de ComunicaçãoUO: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
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Fortalecer a Vigilância Meteorológica Nacional e a capacidade de Previsão de Tempo e Clima.

Descrição
Ampliar a capacidade de coleta de dados de observação meteorológica com a duplicação da rede de observação automática existente, o incre¬mento de 75% da rede de bóias
oceânicas para a observação marinha, a modernização da rede de observação de altitude e a ampliação da rede de radares em operação no Brasil. O INMET fará a aquisição dos
equipamentos e serviços relacionados.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Tem as seguintes fases:
I - Aquisição (Licitação pública)
II - Instalação (equipe do INMET)
III - Operação/manutenção (INMET Sede e Distritos de Meteorológia)

Localizador (es)
0001 - Nacional

31/12/2016Data Início: R$ 57.250.000,00Data Término:01/01/2012 100Custo Total: Total Físico:

Decreto no 7.672 de 18 de novembro de 1909, Lei no 10.683 de 28 de maio de 2003, Decreto no 7.127 de 04 de março de 2010.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 122 - Administração GeralSubfunção:Esfera:

147U - Modernização e Ampliação da Unidade Armazenadora de Itaqui/MA

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Unidade armazenadora ampliada

% de execução físicaUnidade de Medida:Armazém ampliadoProduto:

Especificação do Produto

Aumentar a capacidade estática e modernizar os sistemas de recepção, de processamento e de expedição de produtos agropecuários da unidade armazenadora de Itaqui/MA.

Descrição
Ampliação da capacidade de armazenagem e de distribuição de produtos agropecuários para atender, principalmente, às regiões Norte e Nordesde, reduzindo os custos com
transporte, entre outros. As etapas do projeto serão melhor detalhadas após a conclusão do projeto arquitetônico e de instalações.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Contratação de empresas especializadas para execução de projeto e execução das obras, com fornecimento de maquinas e equipamentos.

Localizador (es)
0101 - No Município de São Luís - MA

10/12/2015Data Início: R$ 85.000.000,00Data Término:05/06/2012 100Custo Total: Total Físico:

Lei nº 8.029, de 1990; Lei nº 8.666, de 1993; Lei nº 9.973, de 2000; Decreto nº 3.855, de2001; e IN/MAPA nº 041, de 2010.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Superintendência de Armazenagem e Movimentação de EstoquesUO: 22211 - Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 121 - Planejamento e OrçamentoSubfunção:Esfera:

1K40 - Implantação e Atualização do Processo de Gestão Estratégica do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

unidadeUnidade de Medida:Projeto desenvolvidoProduto:

Unidade Responsável: Assessoria de Gestão EstratégicaUO: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
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• Processo de Gestão Estratégica mapeado, melhorado, atualizado e automatizado;
• Iniciativas Estratégicas desenvolvidas;
• Planos de Comunicação e de Capacitação em Gestão Estratégica realizados; e
• Planos de Trabalho das Unidades Organizacionais alinhados ao Plano Estratégico Corporativo.

Especificação do Produto

Desenvolver e implantar as iniciativas estratégicas, em complementação às atividades rotineiras, por meio das quais o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento pretende
alcançar um conjunto de desafios ou objetivos estratégicos.

Descrição
Desenvolvimento e implantação de iniciativas estratégicas, em complementação às atividades rotineiras, por meio das quais o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
pretende superar um conjunto de desafios ou objetivos estratégicos. Esses objetivos, que estão associados a indicadores de desempenho e metas, constam do Mapa Estratégico do
Ministério, construído com base na metodologia Balance Scorecard, considerando quatro perspectivas: (1) da Sociedade, (2) do Agronegócio e Parceiros, (3) dos Processos Internos
e (4) das Pessoas, Aprendizagem e Crescimento.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A etapa de Implantação do Processo de Gestão Estratégica Orientada ao Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio já foi finalizada.
Na etapa de Desenvolvimento e Execução das Iniciativas Estratégicas, a elaboração dos planos de ação de algumas iniciativas (projetos) se dará com o apoio de consultoria
especializada contratada especificamente para este fim. A experiência e o conhecimento do quadro de pessoal do próprio Ministério também serão necessários para a elaboração
dos planos de cada iniciativa (projeto). Já no que se refere à execução de iniciativas (projetos), a implementação será realizada por meio da força de trabalho do próprio ministério
utilizando-se de consultoria externa quando for detectada a necessidade de competências que os técnicos do MAPA envolvidos nas iniciativas (projetos) não a detenham.
Já nas etapas de acompanhamento e monitoramento da execução das iniciativas estratégicas, bem como avaliação de sua execução, a própria expertise do quadro de pessoal do
Ministério será utilizada para realizar essa gestão, não havendo necessidade de se contratar especialistas externos.
- Realizar atualização do Mapa Estratégico.
- Implantar e Disseminar a utilização do Sistema de Automação da Gestão Estratégica – SIAGEST
- Certificar as Unidades Organizacionais nos processos de Gestão Estratégica.
- Capacitação técnica dos servidores na metodologia de gerenciamento de projetos do Mapa (MGP-Mapa), incluindo a formação de facilitadores para apoio metodológico em todas
as unidades organizacionais;
- Implantação de ferramentas de software que possibilitem suporte corporativo para o gerenciamento de projetos, gestão de porfólio  e central de relacionamento entre os gerentes
de projetos e os gestores do PMO-Mapa;
- Ação de comunicação interna voltada para o  estímulo à utilização das disciplinas de gerenciamento de projetos pelos servidores do Mapa,  e para difusão das atividades do
escritório de projetos (PMO-Mapa)
- Ampliação da Rede de IC com por meio da consolidação Metodologia e o Sistema de Informações para IC implantado;

Localizador (es)
0001 - Nacional

31/12/2015Data Início: R$ 82.151.574,00Data Término:31/12/2006 5Custo Total: Total Físico:

Decreto nº 5.351, de 21 de janeiro de 2005, Anexo I, art. 5º; Portaria nº 423, de 2005.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 605 - AbastecimentoSubfunção:Esfera:

200E - Formulação, Acompanhamento e Avaliação da Política Agropecuária

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Instrumento de política agrícola formulado, estudado, acompanhado e avaliado.

unidadeUnidade de Medida:Procedimento realizadoProduto:

Especificação do Produto

Viabilizar as ações de política agrícola no apoio à agropecuária e ao agronegócio.

Descrição
Gestão, normatização, acompanhamento e aperfeiçoamento constante do crédito rural; criação e estímulos à implementação e emprego de instrumentos de captação de recursos
junto ao mercado financeiro, para aplicação privada e voluntária no agronegócio; acompanhamento do mercado de insumos da agropecuária; acompanhamento da conjuntura das
diversas cadeias do agronegócio; desenvolvimento e aplicação de medidas de política agrícolas, que logrem estabilizar a renda da agropecuária e assegurar o suprimento de
produtos da agropecuária para o mercado consumidor.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

De forma direta pelos profissionais da Secretaria de Política Agrícola do MAPA e, eventualmente, pela contratação de serviços especializados de terceiros.

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Oleaginosas e FibrasUO: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Data da última atualização: 17/05/2012 Página 10



Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes

da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

Localizador (es)
0001 - Nacional

Decreto-Lei nº 79, de 19/12/1966; Lei nº 8.029, de 12/04/1990; Lei nº 8.171, 17/01/1991 e suas alterações; Decreto nº 4.514, de 13/12/2002.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 125 - Normatização e FiscalizaçãoSubfunção:Esfera:

20QU - Fiscalização das Operações de Seguro Rural Subvencionadas

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Laudo de Fiscalização emitido pela CONAB após a conclusão do trabalho.

unidadeUnidade de Medida:Fiscalização realizadaProduto:

Especificação do Produto

Comprovar as informações e os dados constantes das apólices ou certificados de seguro rural amparados pelo Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural – PSR.

Descrição
Segundo a regulamentação do PSR, a fiscalização da aplicação dos recursos subvencionados será exercida pelo Comitê Gestor Interministerial do Seguro Rural – CGSR, por
amostragem de no mínimo 2% do total das operações, que poderá, para tanto, firmar contratos, convênios, parcerias e acordos com órgãos ou entidades de Direito Público e
Privado. Para esse fim, foi firmado Plano de Trabalho com a Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB, que poderá fiscalizar toda e qualquer fase ou aspecto da operação e
certificar as informações prestadas pelos beneficiários e pelas seguradoras nas apólices ou certificados de seguro. Essas ações são fundamentais para o aprimoramento do PSR,
sobretudo em relação a qualidade e constatação da veracidade dos dados informados, proporcionando ao MAPA bases para a formulação de políticas públicas relacionadas com o
setor.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DescentralizadaForma de Implementação:

As operações subvencionadas em um quadrimestre  são fiscalizadas no decorrer do quadrimestre subseqüente. Para esse fim, a Secretaria-Executiva do CGSR repassa a base de
dados dessas operações à CONAB, que realizará as fiscalizações com base em modelo de laudo aprovado pelo CGSR para cada modalidade de seguro rural. Os laudos emitidos
pela CONAB são encaminhados à Secretaria-Executiva do CGSR para adoção das providências relativas a eventuais irregularidades detectadas na fiscalização.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Decreto n.º 5.121, de 29/06/2004; Resoluções nº 10, de 25/04/2006, e nº 18, de 02/10/2007, do Comitê Gestor Interministerial do Seguro Rural – CGSR.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Seguro RuralUO: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 606 - Extensão RuralSubfunção:Esfera:

20QW - Apoio à Implantação de Núcleos de Estudo em Agroecologia e Sistemas Orgânicos de Produção

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Projetos com atividades de educação, pesquisa e extensão implantados e executados.

unidadeUnidade de Medida:Núcleo implantadoProduto:

Especificação do Produto

Implantar e consolidar Núcleos de Estudos em Agroecologia e Sistemas Orgânicos de Produção na rede de educação profissional científica e tecnológica, que serão referência para
o desenvolvimento de projetos de pesquisa, de educação e de extensão, fundamentados nos princípios da agroecologia e nas tecnologias apropriadas aos sistemas orgânicos de
produção; ampliar a produção científica de pesquisas e contribuir na formação de professores e alunos; ampliar o debate e o acesso da comunidade escolar a conhecimentos, a
tecnologias e aos materiais didáticos, envolvendo temas e questões de importância para a agroecologia e sistemas orgânicos de produção; promover articulações e parcerias na
área de influência da unidade de ensino para o desenvolvimento de políticas públicas pautadas nos princípios agroecológicos e na promoção dos sistemas orgânicos de produção.

Descrição
- Funcionamento dos núcleos em unidades de ensino da rede federal de educação profissional, científica e tecnológica, organizados em torno de projetos, incluindo atividades de
educação, pesquisa e extensão.
- Seleção, execução, avaliação e monitoramento dos projetos por meio de ações articuladas, envolvendo as unidades de ensino, as entidades locais parceiras, as comunidades
beneficiárias e os ministérios que compõem a Comissão Interministerial de Educação em Agroecologia e Sistemas Orgânicos de Produção instituída pela Portaria nº 177, de 2006, a
qual, atualmente, é coordenada pelo Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento. (Nesse processo serão envolvidos diferentes públicos com destaque para os educadores e
educandos, técnicos e pesquisadores, agricultores familiares, gestores públicos, povos e comunidades tradicionais).
- Proposição de Plano de Trabalho (no qual constará a síntese das atividades a serem desenvolvidas e resultados alcançados) pela unidade de ensino para seleção dos projetos a
deve.

Finalidade

Unidade Responsável: Coordenação de AgroecologiaUO: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
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- Estabelecimento pela Comissão Interministerial de Educação em Agroecologia, em diálogo com representantes das unidades de ensino, de conjunto mínimo de atividades
(prioridade: atividades que abordem as bases teórico-conceituais da agroecologia e sistemas de produção de base ecológica, a agricultura orgânica com ênfase nas tecnologias
apropriadas aos sistemas orgânicos e nos mecanismos de garantia da qualidade orgânica, a Política Nacional de ATER, as políticas públicas para o desenvolvimento rural
sustentável, a promoção do uso e conservação da agrobiodiversidade, e a valorização dos produtos da sociobiodiversidade) a serem desenvolvidas por todos os núcleos, com foco
na formação de profissionais e no trabalho de extensão tecnológica e social junto às comunidades rurais localizadas nas áreas de influência da unidade de ensino, com vistas a
gerarem resultados articulados com os objetivos, metas e iniciativas propostas no PPA 2012-2015 e que têm interface com esta ação.

Detalhamento da Implementação

DescentralizadaForma de Implementação:

A implantação e funcionamento geral dos NÚCLEOS envolvem a aquisição de materiais de consumo tais como sementes, mudas, insumos para produção de rações orgânicas,
adubos orgânicos e produtos biológicos para controle fitossanitário e zoosanitário, itens para irrigação e drenagem, materiais de escritórios e de informática, materiais didáticos
impressos ou audiovisuais; combustível, diárias e passagens para deslocamento; contratação de serviços como transporte e serviços gráficos e despesas de capital tais como
construção, reforma ou melhoria de instalações físicas, aquisição de máquinas e equipamentos a serem utilizados nas atividades práticas ou teóricas previstas nos projetos. Para a
gestão dos recursos e desenvolvimento local dos projetos poderão ser firmados acordos, contratos ou convênios entre os Ministérios que compõem a Comissão Interministerial, bem
como entre a unidade de ensino e os parceiros locais.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 10.831, de 2003; Lei nº 11.326, de 2006; Lei nº 12.188, de 2010; Decreto nº 6.040, de 2007; e Decreto nº 6.323, de 2007.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 601 - Promoção da Produção VegetalSubfunção:Esfera:

20SQ - Apoio ao Desenvolvimento de Florestas Plantadas e Heveicultura

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

a) Produtores rurais, técnicos e agentes financeiros capacitados e treinados para a implantação e apoio a empreendimentos florestais;
b) Estudos realizados para o estabelecimento de cenários;
c) Produção de material técnico-científico informativo para auxiliar na capacitação e na divulgação de técnicas e sistemas conservacionistas de produção.

unidadeUnidade de Medida:Técnico/produtor capacitadoProduto:

Especificação do Produto

Apoiar e promover o desenvolvimento da atividade de floresta plantada e heveicultura, para fins econômicos, com vistas a atender a grande demanda do setor por madeira e
borracha natural, considerando seus benefícios sociais econômicos e ambientais.

Descrição
A ação será realizada por meio de:
1. Apoio a projetos e atividades que tenham como objetivo a produção de mudas de espécies florestais exóticas e nativas, bem como de seringueira;
2. Estímulo ao cultivo de florestas plantadas para fins econômicos, em áreas já antropizadas, por meio do uso de tecnologias sustentáveis, para o atendimento das demandas dos
setores madeireiros, de papel, celulose e outras matérias primas, e do setor energético, bem como de serviços ambientais.
3. Apoio ao desenvolvimento de estudos para o aperfeiçoamento de tecnologias, para a ampliação das áreas destinadas às florestas plantadas e a heveicultura;
4. Apoio à realização de cursos, seminários, dias de campo e outros eventos técnicos no contexto dessa ação;
5. Promoção e apoio à implantação de unidades piloto de validação tecnológica e de demonstração de sistemas produtivos florestais e heveícolas;
6. Incentivo ao desenvolvimento tecnológico, de pesquisa e inovação com relação às florestas plantadas e a heveicultura.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Forma de Implementação:

Esta ação poderá ser realizada mediante a execução direta e/ou indireta, por meio de projetos específicos, convênios ou contratos com universidades, colégios agrícolas e
instituições públicas das várias esferas governamentais e não governamentais. Envolve ainda, a mobilização nas áreas de pesquisa e desenvolvimento tecnológico.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 8.171/91 (Lei Agrícola); Lei nº 9.479/97 (Lei que trata da heveicultura); Lei nº 10.683/2003 e Decreto nº 7.127/2010.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Coordenação de Manejo Sustentável dos Sistemas ProdutivosUO: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 605 - AbastecimentoSubfunção:Esfera:

20SR - Estudos de Infraestrutura e Logística da Produção - INFRALOG

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Estudo realizadoProduto:

Especificação do Produto

Unidade Responsável: Departamento de Infra-Estrutura e Logística e Parcerias InstitucionaisUO: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
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Elaborar estudos de infraestrutura e logística da produção que visem à redução do custo de movimentação de produtos agropecuários com foco na equalização da matriz brasileira
de transporte, no Plano Nacional de Armazenagem e na coordenação, acompanhamento e fiscalização do Sistema Nacional de Certificação de Unidades Armazenadoras.

Descrição
Elaboração de estudos buscando melhorias de infraestrutura e logística, considerando dois aspectos:

a) Infraestrutura e logística:
O acompanhamento da ampliação da infraestrutura e a redução dos custos logísticos, na esfera do MAPA, é desenvolvido mediante a articulação interinstitucional e intersetorial,
envolvendo entidades do setor público e privado, bem como a realização de estudos, de pesquisas, de troca de informações, de coleta e de fornecimento de subsídios técnicos e
estatísticos, notadamente, no que se refere às áreas e aos volumes da produção agrícola a ser submetida ao processo de armazenagem e/ou escoada para abastecimento interno e
exportação. A consecução das atividades decorre de parcerias, cooperação técnica ou contratação de serviços.

b) Plano Nacional de Armazenagem:
Fomentar o desenvolvimento do setor de armazenagem, desenvolvendo o Plano Nacional de Armazenagem, mediante a elaboração de estudos técnicos e diagnósticos acerca da
necessidade de ampliação da capacidade estática existente, com o estabelecimento de uma distribuição geográfica das estruturas de armazenagem em relação às áreas de
produção, de eficiência de transporte, de estatísticas de perdas na pós-colheita, etc.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Desenvolvimento das atividades mediante o estabelecimento de parcerias com instituições de pesquisas, universidades, consultorias, órgãos públicos, com permanente articulação
para consecução do objetivo de redução do custo logístico da movimentação de cargas agropecuárias para o abastecimento e exportação.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Decreto nº 7.127,  de 2010.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 605 - AbastecimentoSubfunção:Esfera:

2130 - Formação de Estoques Públicos - AGF

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Produtos agropecuários pautados pela PGPM adquiridos.

tonUnidade de Medida:Produto adquiridoProduto:

Especificação do Produto

Executar a política governamental de intervenção no mercado, para garantir o preço e a renda ao produtor, formar estoques públicos e regular o abastecimento interno.

Descrição
Operacionalização dos instrumentos de intervenção definidos pela Política de Garantia de Preços Minimos (PGPM), como Aquisição do Governo Federal - AGF e Contrato de Opção
de Venda, retirando o excedente do mercado no momento da safra, formando estoques reguladores e estratégicos, utilizando-os para o abastecimento, inclusive permitindo ou
promovendo o acesso de compradores de pequeno porte (avicultores, suinocultores, agroindústrias e moinhos coloniais), realizando despesas operacionais, financeiras e tributárias
decorrentes das operações de compra e venda e manutenção dos estoques públicos de produtos agropecuários.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Aquisição de produtos agropecuários amparados pela Política de Garantia de Preços Mínimos para formação de estoques públicos: na forma direta dos produtores, das associações
formais de produtores e de cooperativas;  ou na forma indireta, decorrente do exercício de Contratos de Opções de Venda pelos seus titulares (produtores e cooperativas de
produção cadastrados junto a uma bolsa credenciada pela CONAB).

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 8.029, de 1990; Lei nº 8.171, de 1991 e suas alterações; Decreto-Lei nº 79, de 1966 e alterações; Decreto nº 4.514, de 2002 e Portaria Interministerial MF/MAPA  nº 38, de
2004.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Superintendência de Gestão da OfertaUO: 22211 - Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 606 - Extensão RuralSubfunção:Esfera:

2135 - Prestação de Assistência Técnica aos Beneficiários do PRODECER

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Unidade Responsável: Departamento de Sistemas de Produção e SustentabilidadeUO: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
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unidadeUnidade de Medida:Produtor atendidoProduto:

Especificação do Produto

Implantar agricultura de médio porte moderna e empresarial na região dos cerrados, com vistas ao desenvolvimento dessa região, mediante a incorporação e a consolidação de
novas áreas ao processo produtivo.

Descrição
Prestação de assistência técnica e apoio institucional aos beneficiários do PRODECER.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DescentralizadaForma de Implementação:

Pagamento pelo serviço de assistência técnica e apoio institucional aos beneficiários do PRODECER.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Artigo 4º, Inciso III, da Lei nº 8.171, de 1991; Anexo I, do Decreto nº 4.629, de 2003.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 125 - Normatização e FiscalizaçãoSubfunção:Esfera:

2137 - Fiscalização dos Estoques e das Operações de Garantia e Sustentação de Preços na Comercialização de Produtos Agropecuários

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Fiscalizações realizadas nos locais de manutenção de estoques e ficalizações físicas e documentais das operações.

unidadeUnidade de Medida:Fiscalização realizadaProduto:

Especificação do Produto

Promover a periódica fiscalização, o acompanhamento e a avaliação quanto à integridade dos estoques públicos de produtos agropecuários e a inspeção das condições técnico-
operacionais das unidades armazenadoras depositárias. Realizar também a inspeção e o acompanhamento das operações referentes aos diversos instrumentos de garantia e
sustentação de preços de produtos agropecuários, averiguando o fiel cumprimento da finalidade das operações das exigências regulamentares e dos normativos vigentes.

Descrição
Realização, in loco, de fiscalização prévia à formalização das operações de formação de estoques públicos, ou, sistemática, durante o período de armazenamento para a avaliação
das condições qualitativas e quantitativas dos produtos e das condições técnicas, cadastrais e operacionais dos armazéns. Proceder o registro e a notificação dos fatos irregulares,
em consonância com as exigências contratuais estabelecidas e as rotinas padronizadas adotadas para execução das atividades. As operações de Garantia e Sustentação de Preços
na comercialização de produtos agropecuários serão inspecionados em relação à conformidade da documentação comprobatória exigida pelos normativos, regulamentos e avisos
específicos para os diversos instrumentos; o cumprimento da finalidade da operação por parte dos segmentos envolvidos e a capacidade produtiva por parte dos beneficiários.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Equipes de fiscalização da CONAB realizam vistorias nos armazéns para a certificação das quantidades e das condições dos produtos agroalimentares neles estocados. As
inspeções das operações de garantia e sustentação de preços são realizadas por amostragem, a partir de visitas aos estabelecimentos beneficiários (propriedades rurais e
indústrias) e nas Sureg de origem e destino, promovendo a checagem da documentação pertinente.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Decreto-Lei nº 79, de 19/12/1968; Lei nº 8.029, de 12/04/1990; Lei nº 8.171, de 17/01/1991 e suas alterações e Decreto nº 4.514, de 13/12/2002.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Superintendência de Fiscalização de EstoquesUO: 22211 - Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 122 - Administração GeralSubfunção:Esfera:

2157 - Julgamento de Recursos em Processos de Sinistros

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Recurso julgadoProduto:

Especificação do Produto

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Zoneamento AgropecuárioUO: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
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Pedido de indenização deferido ou indeferido pela Comissão Especial de Recursos - CER/PROAGRO.

Decidir, em instância administrativa única, sobre  pedidos de indenização de produtores rurais, relativos à cobertura de prejuízos causados em lavouras, ocasionados por eventos
sinistrantes, de empreendimentos enquadrados no Programa de Garantia da Atividade Agropecuária - PROAGRO, bem como proceder ao seu monitoramento.

Descrição
Recebimento dos autos do processo do Agente do PROAGRO; autuação na Comissão Especial  de Recursos - CER; análise do pedido, inclusão em pauta de julgamento de Turma
Regional ou Especial; julgamento pelo colegiado da Comissão Especial  de Recursos; decisão; publicação da decisão no DOU; complementação dos autos e devolução ao Agente
para cumprimento da decisão proferida; recebimento de dados sobre as operações de crédito de custeio e comunicação de perdas dos empreendimentos enquadrados no
PROAGRO; recebimento e análise de dados agroclimatológicos.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Atuação de técnicos e servidores do MAPA na formação, análise e decisão dos processos.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 5.969, de 1973; Lei nº 8.171, de 1991; art. 8º do Decreto nº 175, de 1991; Anexo I, art. 38, do Decreto nº 5.351, de 2005; e Portaria MAPA nº 18, 2006 (Regimento Interno da
CER).

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 545 - MeteorologiaSubfunção:Esfera:

2161 - Produção e Divulgação de Informações Meteorológicas e Climatológicas

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Informações de tempo e clima ao setor agrícola; Boletins, alertas, notas técnicas e outros relatórios divulgados.

unidadeUnidade de Medida:Boletim emitidoProduto:

Especificação do Produto

Prover os tomadores de decisão na área de agropecuária e afins, no âmbito governamental ou privado, e a sociedade de modo geral, de informações sobre o comportamento
observado e previsto do tempo e do clima, bem como outras informações e produtos derivados, subsidiando ações que minimizem os impactos de eventos meteorológicos extremos,
variabilidade e mudanças climáticas.

Descrição
Coleta de dados, produção e divulgação de boletins e alertas, contendo as informações meteorológicas e climatológicas.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Produção e divulgação de informações pela equipe técnica do Instituto.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Art. 27, I, "j", da Lei nº 10.683, de 2003; Decreto nº 5.351 de 2005.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de AgrometeorologiaUO: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 125 - Normatização e FiscalizaçãoSubfunção:Esfera:

2177 - Fiscalização de Serviços Agrícolas

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Empresas de aviação agrícola fiscalizadas e com os serviços em conformidade com os padrões de qualidade estabelecidos pela legislação vigente.

unidadeUnidade de Medida:Fiscalização realizadaProduto:

Especificação do Produto

Assegurar a adequada qualidade de máquinas, de  implementos, de insumos e de serviços de aviação agrícola, visando compatibilizar o avanço tecnológico com a segurança
humana e com a sustentabilidade ambiental.

Finalidade

Unidade Responsável: Departamento de Infra-Estrutura e Logística e Parcerias InstitucionaisUO: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
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Descrição
Fiscalização das empresas prestadoras de serviços agrícolas e junto aos proprietários de aviões agrícolas; registro e manutenção de cadastro das empresas prestadoras de serviços
agrícolas; e homologação e publicação da relação de produtos químicos em condições de serem aplicados pela aviação agrícola.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Atuação de fiscais federais agropecuários do MAPA sobre as empresas prestadoras de serviços agrícolas e de produção e comercialização de máquinas e implementos, e sobre os
proprietários de aviões agrícolas.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Art. 27, I, "e" e "f", da Lei nº 10.683, de 2003; art. 4º, IV e V, da Lei nº 8.171, de 1991; Decreto-Lei nº 917, de 1969, regulamentado pelo Decreto nº 86.765, de 1981; e Decreto nº
5.351, de 2005.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 605 - AbastecimentoSubfunção:Esfera:

2825 - Conservação dos Estoques Reguladores de Café

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Manutenção da integridade de patrimônio público: armazéns e estoques oficiais de café.

sacaUnidade de Medida:Estoque conservadoProduto:

Especificação do Produto

Garantir a conservação dos estoques reguladores de café e dos complexos armazenadores, visando à manutenção da qualidade do produto estocado e à redução das perdas.

Descrição
Desenvolvimento de ações inerentes à conservação dos estoques de café, bem como da rede armazenadora, tais como vigilância, limpeza, aquisição de novas embalagens e
movimentação do produto vendido em leilão.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Contratação de serviços de limpeza, de vigilância e de reparos para manutenção física dos armazéns; custeio administrativo das unidades armazenadoras, e de despesas com o
reordenamento dos estoques de café (compra de sacaria, reensaque, pesagem e remoção); e contratação de seguros.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Decreto-Lei nº 2.295, de 1986; Decreto nº 94.874, de 1987; art. 28, VI, do Decreto nº 7.127/2010.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Apoio ao Fundo de Defesa da Economia CafeeiraUO: 22906 - Fundo de Defesa da Economia Cafeeira

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 605 - AbastecimentoSubfunção:Esfera:

2829 - Recuperação e Modernização da Rede Própria de Armazéns

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Recuperação e modernização das unidades armazenadoras próprias da Conab para a adequada guarda de alimentos.

unidadeUnidade de Medida:Unidade modernizadaProduto:

Especificação do Produto

Manter a Rede Armazenadora Própria em condições técnicas adequadas para a recepção, processamento, guarda, conservação, comercialização e expedição dos produtos
agropecuários.

Descrição
Modernização, manutenção, aquisição, recuperação e adequação de imóveis, máquinas e equipamentos, inclusive de informática para atender as unidades armazenadoras, visando
atender prioritariamente às exigências do sistema nacional de certificação da Rede de Armazéns da Conab.

Finalidade

DiretaForma de Implementação:

Unidade Responsável: Companhia Nacional de AbastecimentoUO: 22211 - Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB
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Detalhamento da Implementação
Contratação de empresas especializadas no fornecimento de máquinas e equipamentos e em serviços de manutenção, reformas e adaptações voltadas para as Unidades
Armazenadoras.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 8.029, de 12/04/1990; Decreto nº 4.514, de 13/12/2002; Lei nº 8.666, de 21/06/1993; Lei nº 9.973, de 29/05/2000 e Decreto nº 3.855, de 03/07/200.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 125 - Normatização e FiscalizaçãoSubfunção:Esfera:

2B17 - Fiscalização de Contratos de Repasse

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Contrato fiscalizadoProduto:

Especificação do Produto

Acompanhar a execução de obras e serviços oriundos de contratos de repasse, celebrados por instituições financeiras oficiais e fiscalizar o contrato de prestação de serviços
firmados entre o Mapa e esta instituição, para a operacionalização dos contratos de repasse.

Descrição
Fiscalização, acompanhamento e avaliação dos contratos executados pelas instituições responsáveis pela operacionalização dos repasses decorrentes dos projetos agropecuários a
que se destinam, de forma contínua por amostragem ou denúncia.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Fiscalização, por amostragem de contratos de repasse, firmados com o Ministério da Agricultura, mediante descentralização de créditos às Superintendências Regionais de
Agricultura para disponibilização de veículos e pessoal (técnicos e motoristas) em diligências realizadas por iniciativa própria ou provocadas por denúncias provenientes dos vários
segmentos da sociedade, inclusive de órgãos de controle interno e externo. Como subsídio a essas atividades são promovidos treinamentos e atualizações de técnicos em cada
Superintendência quanto ao Contrato de Prestação de Serviço MAPA/Instituição Financeira Oficial e aos procedimentos de acompanhamento e fiscalização de contratos de repasse,
em conformidade com aspectos legais. Mediante correspondência e visitas in loco, as entidades beneficiadas são orientadas para que apresentem projetos consoantes à legislação
vigente, com maior alcance social, custos adequados e compatíveis com a aptidão da região.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Portaria nº 367, de 31 de agosto de 2005; Acórdão TCU nº 2.285, de 2005 - Primeira Câmara; Instrução Normativa/STN nº 01, de 1997; Lei nº 8.666, de 1993.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Coordenação Geral de Infra-Estrutura Rural e Logística da ProduçãoUO: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 573 - Difusão do Conhecimento Científico e TecnológicoSubfunção:Esfera:

2B18 - Difusão de Tecnologias para o Desenvolvimento da Produção Agroenergética

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Novas tecnologias difundidas e utilizadas por produtores rurais, associações e cooperativas, permitindo maior eficiência produtiva e maior incremento na oferta de matérias-primas e
produtos agroenergéticos (biocombustíveis).

unidadeUnidade de Medida:Tecnologia difundidaProduto:

Especificação do Produto

Promover a difusão de tecnologias para o desenvolvimento da produção agroenergética.

Descrição
Estruturação de projetos para difusão de novas  tecnologias, nos campos da produção de energia e a partir de resíduos de biomassa agrícola, do biogás e de degetos da atividade
pecuária, além do álcool e do biodiesel, produzidos a partir de unidades de pequeno porte. Habilitação de produtores rurais e suas cooperativas para explorarem o grande potencial
que vem sendo aberto para o mercado de agroenergia, bem como a captação de recursos com a venda de bônus no mercado internacional de crédito de carbono, utilizando a
estrutura de pesquisa do MAPA (Embrapa, Ceplac e entidades do SNPA).

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Realização de dias-de-campo, de seminários e de congressos que tenham como objetivo a difusão de tecnologias de produção de matérias primas agroenergéticas.

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de AgroenergiaUO: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
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Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 11.097, de 2005; Lei nº 8.171, de 1991; e Decreto nº 5.351, de 2005.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 601 - Promoção da Produção VegetalSubfunção:Esfera:

2C94 - Promoção do Café Brasileiro

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Eventos nacionais (seminários, congressos e congêneres), feiras nacionais e mundiais de alimentos e bebidas e de cafés especiais, exposições temáticas, concursos de qualidade
do café, programas de degustações de café solúvel e torrado e moído. Programas de educação e comunicação positiva sobre café e saúde, e produção de materiais informativos e
educativos dos Cafés do Brasil.

unidadeUnidade de Medida:Evento realizadoProduto:

Especificação do Produto

Formular as bases de um elenco consistente e ordenado de ações, que criem uma imagem positiva do produto café brasileiro; consolidar e ampliar o "agronegócio café" nos
mercados interno e externo em todas as suas formas; garantir visibilidade e traduzi-la em excelência dos produtos e dos fornecedores nacionais; promover a expansão permanente
do consumo interno e externo do café, permitindo a conquista contínua de novos consumidores, criando e estimulando a formação de novos canais de distribuição, apoiando o
aperfeiçoamento da qualidade do produto e seu valor agregado, e incrementando as exportações brasileiras de café com consequente geração de mais divisas para o país.

Descrição
Participação em eventos promocionais, tais como: feiras de alimentos e bebidas, programas de degustação de cafés especiais, concursos de qualidade, seminários, workshops e
contratação de empresas de marketing, não envolvendo mídia.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Execução direta pelo MAPA ou mediante transferências de recursos (convênios e termos de cooperação) para órgãos ou entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos
representativas da cafeicultura no país.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Decreto-Lei nº 2.295, de 1986; Decreto nº 94.874, de 1987; Decreto nº 7.127, de 2010.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Planejamento e EstratégiasUO: 22906 - Fundo de Defesa da Economia Cafeeira

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 605 - AbastecimentoSubfunção:Esfera:

4702 - Cadastro Nacional de Unidades Armazenadoras

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Unidade cadastradaProduto:

Especificação do Produto

Formar, manter, atualizar e administrar o Sistema Nacional de Cadastro das Unidades Armazenadoras.

Descrição
Realização do levantamento de dados das Unidades Armazenadoras; administração e atualização do banco de dados dos Armazéns do País; e atualização dos dados referentes à
capacidade de armazenagem.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

As informações serão coletadas diretamente pelos técnicos da CONAB em campo, por meio do preenchimento de formulários e de boletins próprios e da alimentação do Sistema
Nacional de  Cadastro  das Unidades Armazenadoras.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade Responsável: Superintendência de Armazenagem e Movimentação de EstoquesUO: 22211 - Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB
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Lei nº 8.029, de 1990; Lei  nº 9.973, de 2000; Decreto nº 3.855, de 2001; e Decreto nº 4.514, de 2002.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 605 - AbastecimentoSubfunção:Esfera:

4711 - Pesquisa, Acompanhamento e Avaliação de Safras

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Pesquisa realizadaProduto:

Especificação do Produto

Subsidiar a formulação da política agrícola, avaliando o desempenho das culturas, do plantio até a colheita e o balanço de oferta e demanda dos produtos amparados pela Política
de Garantia de Preços Mínimos - PGPM e cana de açúcar e laranja. Implementar tecnologias de geoprocessamento e modelos agrometeorológicos para melhor qualificação dos
dados, permitindo a tomada de decisões pelo setor público e privado de forma mais ágil, transparente, imparcial e segura.

Descrição
Captação de informações e levantamentos periódicos, por meio de pesquisas de campo, utilizando outros meios de comunicação e outros meios de caráter subjetivo e amostral,
complementados pelo método objetivo que utiliza geotecnologias (sensoriamento remoto, geoprocessamento, imagens de satélite, GPS e modelos agrometeorológicos), em
diferentes estágios das culturas, para obtenção de dados quantitativos e qualitativos relativos aos produtos amparados pela PGPM.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Aplicação de questionários específicos por técnicos da CONAB junto a entidades das cadeias produtivas, como cooperativas, escritórios de planejamento agrícola, órgãos de
assistência técnica e extensão rural e outros ligados à atividade agrícola.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 8.029, de 12/04/1990, Lei nº 8.171, de 17/01/1991 e suas alterações, Decreto nº 4.514, de 13/12/2002. Estabelecer parcerias com a Embrapa/INMET e outras instituições de
pesquisa.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Superintendência de Informações do AgronegócioUO: 22211 - Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 128 - Formação de Recursos HumanosSubfunção:Esfera:

4717 - Capacitação de Técnicos e Produtores do Agronegócio do Café

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Produtores, técnicos agrícolas, industriais e exportadores capacitados.

unidadeUnidade de Medida:Pessoa capacitadaProduto:

Especificação do Produto

Habilitar os agentes da cadeia à gestão integrada dos processo produtivos; disseminar técnicas de manejo e tecnologias voltadas à alta performance; e propiciar a absorção de
conhecimentos para viabilizar a agregação de valor.

Descrição
Realização de eventos para técnicos e produtores mediante workshops, cursos, seminários, dias de campo, congressos, simpósios e feiras agropecuárias.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

A ação será executada de forma direta ou por meio de convênios com os outros entes federativos e com entidades representativas do agronegócio café.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Decreto-Lei nº 2.295, de 1986; Decreto nº 94.874, de 1987; Decreto nº 7.127, de 2010.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Planejamento e EstratégiasUO: 22906 - Fundo de Defesa da Economia Cafeeira
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10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 125 - Normatização e FiscalizaçãoSubfunção:Esfera:

4720 - Aplicação de Mecanismos de Garantia da Qualidade Orgânica

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Unidade de produção orgânica controlada (garantia de que os produtos foram efetivamente produzidos em conformidade com a regulamentação brasileira para produção orgânica).

unidadeUnidade de Medida:Unidade controladaProduto:

Especificação do Produto

Garantir ao consumidor a identidade e a qualidade do produtos orgânicos.

Descrição
Aplicação dos mecanismos de controle para a garantia da qualidade orgânica; Credenciamento, supervisão, auditoria e fiscalização de Organismos de Avaliação da Conformidade
Orgânica (SPG – Sistemas Participativos de Garantia e certificadoras por auditoria); cadastramento e fiscalização das Organizações de Controle Social de produtores orgânicos
familiares em venda direta de produtos orgânicos sem certificação; cadastramento e fiscalização de  produtos orgânicos; provisão do funcionamento de 27 Comissões da Produção
Orgânica nos estados da federação - CPOrg-UF e da Comissão Nacional da Produção Orgânica - CNPOrg, ambas integrantes do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade
Orgânica - SISOrg ; supervisão e orientação dos órgãos responsáveis pelo cadastramento e fiscalização dos produtores orgânicos vinculados às Organizações de Controle Social de
produtores orgânicos familiares; fiscalização do comércio de produtos clandestinos ou falsificados; capacitação de recursos humanos em tecnologias apropriadas aos sistemas
orgânicos de produção, em mecanismos de controle da qualidade orgânica, em fiscalização e em auditorias; implantação e manutenção de sistema de informações sobre
produtores e produtos orgânicos, sobre Organismos de Avaliação da Conformidade Orgânica e sobre Organizações de Controle Social de produtores familiares em venda direta de
produtos orgânicos sem certificação.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A aplicação dos mecanismos de controle para a garantia da qualidade orgânica abrange o credenciamento, supervisão, auditoria e fiscalização dos Organismos de Avaliação da
Conformidade Orgânica, que incluem os SPG – Sistemas Participativos de Garantia e as certificadoras por auditoria. Essas entidades integram, entre outras, o Sistema Brasileiro de
Avaliação da Conformidade Orgânica - SISOrg; Abrange, ainda, o cadastramento e fiscalização das Organizações de Controle Social de produtores orgânicos familiares em venda
direta de produtos orgânicos sem certificação. O provimento de meios para a implantação e funcionamento das CPORg e CNPOrg se faz em cumprimento à legislação (IN 54, de 22
de outubro de 2008), em atender as funções destes órgãos, de constituição paritária entre membros de organizações governamentais e não governamentais e da sociedade civil,
bem como auxiliar nas ações necessárias ao desenvolvimento da agricultura orgânica, tendo por base a integração entre os diversos agentes da rede de produção orgânica do setor
público e do privado, e a participação efetiva da sociedade no planejamento e gestão democrática das políticas públicas. Supervisão e orientação para  inspeção e fiscalização da
rede de produção orgânica, realizada por órgãos conveniados nos Estados ou no Distrito Federal, conforme prevê o Decreto 6.323, de 07. A fiscalização do comércio de produtos
clandestinos ou falsificados é tarefa permanente e rotineira dentro dessa ação fiscal de Aplicação dos Mecanismos de Garantia da Qualidade Orgânica; A capacitação permanente
de recursos humanos em tecnologias apropriadas aos sistemas orgânicos de produção, em mecanismos de controle da qualidade orgânica, em fiscalização e em auditorias integra e
embasa as ações que levam ao correto cumprimento da legislação brasileira de produção orgânica, desde a base da produção, passando pelas atividades de avaliação da
conformidade e pelas ações fiscais, sendo fundamental para a minimização de problemas na rede de produção orgânica. A implantação e manutenção de sistema informatizado,
com registros qualitativos e quantitativos de produtores, de unidades de produção, de produtos, de Organismos de Avaliação da Conformidade Orgânica e de Organizações de
Controle Social visa o controle, acompanhamento e mensuração de atividades dos segmentos envolvidos na rede de produção orgânica, e se constitui em ferramenta básica dos
mecanismos de garantia da qualidade orgânica, assim como na execução e ajustes em políticas públicas.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 10.831, de 2003; Decreto nº 6.323, de 2007; Decreto 6.913, de 2009; IN nº 54, 2008; IN nº 64, de 2008; IN nº 17, de 2009; IN nº 18, de 2009;IN nº 19, 2009; IN nº 50, de 2009,
IN nº 21, de 2011.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Coordenação de AgroecologiaUO: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 122 - Administração GeralSubfunção:Esfera:

4721 - Sistema Nacional de Difusão de Informações para o Agronegócio

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Manutenção do sistema integrado de gestão da informação e do conhecimento, mediante processos.

unidadeUnidade de Medida:Processo implantadoProduto:

Especificação do Produto

Prover uma gestão integrada e efetiva dos recursos de informação e conhecimento do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Apoiar o planejamento, a avaliação e o
controle dos programas nas áreas agrícola e pecuária, por meio da preservação e facilitação do uso da memória agrícola nacional e da prestação de informações que possibilitem
tomadas de decisões estratégicas com vistas à racionalização do sistema produtivo rural.

Descrição
Consolidação da gestão do conhecimento e da informação no Mapa; organização da documentação institucional das diversas áreas do Mapa; captação, aquisição e tratamento da
informação agrícola nacional; ampliação do acesso da sociedade às informações via Central de Relacionamento;  racionalização, atualização e consolidação da legislação do
segmento agricultura;  implementação de canais de comunicação para disseminação de informações; ampliação, atualização e manutenção de bases de dados; estímulo ao trabalho

Finalidade

Unidade Responsável: Biblioteca Nacional de AgriculturaUO: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
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cooperativo visando a organização da informação; revitalização, implementação e modernização das bibliotecas estaduais do Mapa.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A ação será implementada via convênios, contratos e contratação de consultoria cujas atividades estão previstas na descrição.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Art. 4º, VI, e capítulo VIII da Lei nº 8.171, de 17/01/1991; Anexo I, art. 1º, IV, do Decreto nº 4.629, de 21/03/2003; Anexo I, art. 1º, do Decreto nº 3.527 de 2000; Portaria
Interministerial nº 164, de 22/07/1994.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 125 - Normatização e FiscalizaçãoSubfunção:Esfera:

4747 - Fiscalização de Serviços Pecuários

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Número de entidades fiscalizadas do total de entidades previstas a serem fiscalizadas.

unidadeUnidade de Medida:Fiscalização realizadaProduto:

Especificação do Produto

Assegurar a conformidade dos serviços prestados ao setor pecuário por meio de fiscalizações e de auditorias nas entidades autorizadas pelo MAPA a executarem esses serviços.

Descrição
Avaliação da conformidade do conjunto de elementos que caracterizam os controles técnicos dos serviços consignados, por meio de fiscalizações e de auditorias realizadas nas
entidades autorizadas a prestarem serviços pecuários referentes às atividades assim especificadas: registros genealógicos; provas zootécnicas; provas funcionais; avaliações
genéticas; exposições e feiras agropecuárias; competições turfísticas (registro, funcionamento, infra-estrutura e classificação e reclassificação das entidades turfísticas – Carta
Patente; atendimento às normas anti-doping e ao Código Nacional de Corridas; credenciamento de agências e agentes captadores de apostas; movimento geral de apostas;
arrecadação das entidades e sua destinação; composição e distribuição dos prêmios); promoções hípicas; classificação de animais de abate e suas carcaças; classificação de
couros, de peles e de casulos; fiscalização do bem estar animal e da prestação de serviços das atividades delegadas. Para isso, também se faz necessário o apoio financeiro a
deslocamentos nacionais/internacionais de técnicos do MAPA, a deslocamento nacionais de colaboradores eventuais para participação em eventos pertinentes à boa execução dos
itens anteriores (cursos, reuniões, palestras, seminários, workshop’s, dias de campo e outras atividades afins, visando à reciclagem/atualização de informações tecnológicas e
gerenciais, bem como à adoção de planos integrados de desenvolvimento) e à produção e à edição de publicações para divulgação de normativos e informações referentes às
atividades executadas.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Execução direta pelo corpo técnico do MAPA, onde as fiscalizações serão feitas por FFA’s das SFA’s e/ou do MAPA-Sede, visando avaliar a conformidade com que os serviços
estão sendo executados.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Art. 2º da Lei nº 4.716, de 1965; Lei nº 7.291/1984;  Decreto nº 58.984 de 1966;  Decreto nº 96.993/1988; Cap. V, art. 17, da Portaria nº 22, de 1995; Título II, Item 4, do Anexo à
Portaria/SNAP nº 45 de 1986; Título III, Item 5.2, do Anexo à Portaria/SNAP nº 45, de 1987; Cap. II, Item 1, do Anexo à Portaria/SNAP nº 47, de 1987; e Título II, Item 4.2, do Anexo
à Portaria/SNAP nº 09, de 1989.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Coordenação de Produção Integrada da Cadeia PecuáriaUO: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 691 - Promoção ComercialSubfunção:Esfera:

4756 - Promoção e Participação em Exposições e Feiras Agropecuárias

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Evento realizadoProduto:

Especificação do Produto

Propiciar à sociedade em geral e ao produtor rural em especial, o acesso às informações e inovações tecnológicas nas diversas áreas do setor agropecuário; projetar e divulgar a
imagem institucional do Mapa e detectar novas oportunidades de parcerias e troca de informações para o desenvolvimento agropecuário.

Finalidade

Unidade Responsável: Assessoria de Eventos e Promoções NacionaisUO: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
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Descrição
Promoção, articulação e organização da participação institucional do Mapa e de seus respectivos órgãos vinculados em feiras e exposições agropecuárias incluídas no calendário de
eventos do Ministério. A participação do Mapa será viabilizada com a montagem de estande e a adequada alocação de recursos humanos e materiais para o desenvolvimento das
atividades durante o evento agropecuário.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Financiar ações operacionais relacionadas à realização de eventos organizados pelas entidades promotoras de exposições e feiras, que tenham caráter eminentemente técnico,
estejam de acordo com os objetivos do MAPA e objetivem transferência de tecnologia.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Portaria Ministerial nº 108/1993.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 572 - Desenvolvimento Tecnológico e EngenhariaSubfunção:Esfera:

4803 - Pesquisa e Desenvolvimento em Cafeicultura

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Pesquisas, desenvolvimento e inovação em cafeicultura mediante incentivo à obtenção de novas variedades e técnicas de cultivo, colheita e industrialização de café.

unidadeUnidade de Medida:Pesquisa desenvolvidaProduto:

Especificação do Produto

Desenvolver novos processos tecnológicos aplicáveis ao agronegócio do café em todos os seus estágios, visando ao incremento da produção e à produtividade da cultura, bem
como viabilizar a adoção, pelos atores da cadeia do agronegócio do café, de conhecimentos, tecnologias e processos disponibilizados pela pesquisa.

Descrição
Elaboração de pesquisas, desenvolvimento e inovação em cafeicultura mediante incentivo à obtenção de novas variedades e de novas técnicas de cultivo, colheita e industrialização
de café; orientação ao produtor na adequação de seus custos em relação aos preços praticados no mercado cafeeiro, bem como transferências de tecnologias para viabilizar ações
de desenvolvimento ou de exploração de novas oportunidades para o agronegócio café, considerando, também, a estruturação dos laboratórios.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Execução direta pelo MAPA/Funcafé ou mediante transferências de recursos (convênios e termos de cooperação) para órgãos ou entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos
representativas da cafeicultura no país, inclusive Embrapa Café, a qual coordena o Programa Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento do Café - PNP&D/Café.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Decreto-Lei nº 2.295, de 1986; Decreto nº 94.874, de 1987; Decreto nº 7.127, de 2010.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Planejamento e EstratégiasUO: 22906 - Fundo de Defesa da Economia Cafeeira

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 601 - Promoção da Produção VegetalSubfunção:Esfera:

5920 - Zoneamento Agrícola

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Estudo de zoneamento de riscos climáticos por cultura e por município, com indicativos de períodos decendiais de plantio por tipo solo e ciclo de cultivares.

unidadeUnidade de Medida:Zoneamento realizadoProduto:

Especificação do Produto

Reduzir as perdas de safras agrícolas ocasionadas por eventos climáticos adversos, incrementar a produção e a produtividade agrícola, fortalecer e expandir o seguro rural e
contribuir para a melhoria da aplicação do crédito rural.

Descrição
Identificação e dimensionamento dos riscos climáticos da atividade agrícola e o estabelecimento de épocas adequadas de plantio, com abrangência municipal, por espécie e cultivar,
consoante suas características agronômicas e na capacidade de retenção hídrica dos solos de modo à minimizar tais riscos.

Finalidade

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Zoneamento AgropecuárioUO: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Data da última atualização: 17/05/2012 Página 22



Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes

da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Por meio de contratação de serviços especializados de terceiros e coordenação técnica da Coordenação-Geral de Zoneamento Agropecuário, do Departamento de Gestão de Risco
Rural da Secretaria de Política Agrícola do MAPA.

Localizador (es)
0001 - Nacional

31/12/2016Data Início: R$ 155.132.029,00Data Término:31/12/2003 3153Custo Total: Total Físico:

Decreto nº 5.351, 21/01/05, art.21, inciso IV, letra c, e art.24, inciso III, Portaria MAPA Nº 16, de 06/01/06; Manual de Crédito Rural (MCR) do BACEN, Capítulo 10, itens 2, 3, 4.a,
4b.I.II.III; 5.a.I.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 691 - Promoção ComercialSubfunção:Esfera:

8533 - Missões para Negociações Agropecuárias Internacionais

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Missão apoiadaProduto:

Especificação do Produto

Defender e apoiar os interesses da agropecuária brasileira no comércio internacional e implementar cooperações técnicas que possam apoiar o desenvolvimento agropecuário de
outros países.

Descrição
Realização de ações internacionais em prol da agropecuária brasileira, objetivando: i) definir e harmonizar normas e regras que disciplinem o comércio internacional de produtos
agropecuários; ii) remover barreiras (tarifárias, sanitárias e fitosanitárias) que obstruam a expansão das exportações agropecuárias brasileiras, e iii) desenvolver processos de
cooperação técnica internacional no setor agropecuário.
Desenvolver processos de cooperação técnica internacional no setor agropecuário no setor agropecuário que possibilitem a transferência de tecnologia, de conhecimento e de
experiência já aculmulados pelo Brasil. Tais iniciativas guardam estreita consonância com a política externa brasileira e podem desempenhar papel relevante como forma de abrir
portas para futuras parcerias comerciais.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Participação em reuniões e foros internacionais para negociação de acordos e contratos bilaterais e multilaterais de interesse do agronegócio brasileiro.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei 8.171, de 1991; Portaria Mapa nº 44, de  2007.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de ArticulaçãoUO: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 601 - Promoção da Produção VegetalSubfunção:Esfera:

8538 - Organização e Capacitação dos Agentes das Cadeias Produtivas Agroenergéticas para o Desenvolvimento Sustentável

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Aumento da oferta de técnicos capacitados e melhoria da qualificação dos produtores rurais para aproveitarem as oportunidades relacionadas à agroenergia.

unidadeUnidade de Medida:Agente beneficiadoProduto:

Especificação do Produto

Capacitar equipes de assistência técnica e de extensão rural, bem como apoiar a organização dos produtores rurais em associações e em cooperativas, com foco na produção e
processamento de matérias-primas agroenergéticas.

Descrição
Capacitação de equipes técnicas, voltadas para o apoio à organização produtiva dos agricultores inseridos em cadeias produtivas agroenergéticas.

Finalidade

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de AgroenergiaUO: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
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Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A implementação poderá ocorrer por meio de convênios e termos de cooperação com entidades habilitadas para as finalidades propostas, ou pela aplicação direta dos recursos via
MAPA/Sede ou SFA´s nos casos em que isso seja possível.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 8.171, de 1991; Lei nº 11.097, de 2005; Decreto nº 1.946, de 1996; e Decreto nº 5.351/2005.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 601 - Promoção da Produção VegetalSubfunção:Esfera:

8542 - Estudo das Potencialidades das Matérias-Primas Agroenergéticas

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Identificação das potencialidades da matéria-prima estudada.

unidadeUnidade de Medida:Estudo realizadoProduto:

Especificação do Produto

Permitir o melhor aproveitamento das potencialidades regionais para a produção de matérias-primas agroenergéticas.

Descrição
Mapeamento das vocações produtivas das diferentes regiões do país, zoneamento agrícola das matérias-primas agroenergéticas e avaliação das suas potencialidades
(produtividade esperada para as diferentes matérias-primas, nas diferentes regiões aptas à sua produção).

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Mapeamento das vocações produtivas das diferentes regiões do país, zoneamento agrícola das matérias-primas agroenergéticas e avaliação das suas potencialidades.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 8.171/91; Decreto nº 1.946/1996; Decreto nº 5.351/2005; e, Lei nº 11.097/2005.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de AgroenergiaUO: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 601 - Promoção da Produção VegetalSubfunção:Esfera:

8544 - Desenvolvimento da Potencialidade Agroenergética das Regiões Produtoras de Cacau

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

haUnidade de Medida:Área atendidaProduto:

Especificação do Produto

Implementar estudos e ações de melhoria e otimização do agronegócio do dendê, tanto na consolidação da agricultura familiar quanto nas pequenas e médias propriedades
agrícolas, para atingir níveis de viabilidade agroindustrial e econômica de produção e utilização do óleo de dendê como matéria-prima para a produção de biodiesel. Viabilizar a
implementação de um programa sustentável de produção de biocombustível nas regiões produtoras de cacau. Promover a ampliação e renovação de dendezais nas áreas zoneadas
para o cultivo, além de auxiliar na difusão de tecnologias que permitam a capacitação técnica dos produtores rurais e o aumento dos investimentos nesta fonte de energia renovável.

Descrição
Geração e difusão de tecnologias para o desenvolvimento das cadeias produtivas agroenergéticas nas Regiões Produtoras de Cacau.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Manutenção dos cursos técnicos, voltados para a área agropecuária e aplicação de treinamentos a agricultores e trabalhadores rurais.

Unidade Responsável: Comissão Executiva do Plano da Lavoura CacaueiraUO: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
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Localizador (es)
0001 - Nacional

Decreto nº 5.351, de 2005.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 691 - Promoção ComercialSubfunção:Esfera:

8548 - Promoção e Imagem dos Produtos Agropecuários Brasileiros no Exterior

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Análise, publicação, seminário, realização ou participação em evento promocional, todos com enfoque em comércio exterior do agronegócio e destinados a agentes exportadores
nacionais ou a importadores e comunidades estrangeiras.

unidadeUnidade de Medida:Evento realizadoProduto:

Especificação do Produto

Consolidar a credibilidade dos produtos agropecuários brasileiros e intensificar as exportações desses produtos por meio de trabalhos articulados e integrados, que consistam na
disseminação de informações referentes aos mercados internacionais, na capacitação dos agentes exportadores, no apoio à integração das cadeias produtivas, na abertura de
oportunidades comerciais e no fortalecimento da imagem dos produtos agropecuários brasileiros no exterior, enfatizando a qualidade, a sanidade e a sustentabilidade da produção
nacional. Identificar oportunidades e prospectar novos mercados internacionais, de modo a contribuir para a expansão da pauta e da base exportadora do Brasil.

Descrição
A ação contempla as seguintes atividades referentes ao agronegócio:
 a) obtenção e análise de informações estratégicas sobre os mercados internacionais do agronegócio (evolução e tendências da produção e comércio, barreiras tarifárias e não
tarifárias, especialmente barreiras sanitárias e fitossanitárias) e sua disseminação por meio do portal do MAPA, sistemas de informação, estudos, pareceres ou publicações com o
objetivo de auxiliar o processo de tomada de decisões nos setores público e privado; b) capacitação dos agentes do agronegócio para exportação, por meio da realização de
eventos e atividades para informação e formação dos agentes das cadeias produtivas, tais como: seminários objetivando mobilizar e sensibilizar os diversos agentes da cadeia
produtiva para integração e exportação; cursos de formação de agentes multiplicadores da cultura da integração para exportação; e elaboração de cartilhas e manuais informativos
sobre processos de integração e procedimentos para exportação de produtos agropecuários; c) integração dos elos das cadeias produtivas do agronegócio para exportação por
meio do apoio, em articulação com agentes privados e públicos locais, à formação de projetos piloto de integração, com ênfase em condomínios rurais e consórcios de exportação;
d) divulgação da imagem do agronegócio brasileiro no exterior, por meio da  elaboração de material institucional e realização de eventos, no Brasil e no exterior, em parceria com
outras unidades do Ministério, com o setor privado e em articulação com outras entidades públicas, objetivando a divulgação de informações que enfatizem a qualidade, sanidade e
sustentabilidade dos produtos e processos do agronegócio nacional, dirigidos a autoridades governamentais, técnicos, empresários, formadores de opinião, imprensa e sociedade
civil internacional, visando ao fortalecimento da imagem do agronegócio brasileiro e à neutralização dos ataques internacionais que a prejudicam.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Organização dos agentes do agronegócio por meio da realização de seminários, cursos de formação, assim como coordenação e formação de parcerias entre os agentes públicos e
privados para permitir a integração dos elos das cadeias produtivas do agronegócio para exportação; aquisição de softwares, publicações e bases de dados nacionais e
internacionais para atualização de sistemas de informações de comércio exterior do agronegócio; elaboração, editoração, impressão e distribuição de estudos, publicações, cartilhas
e material institucional; divulgação no exterior das informações sobre qualidade e sanidade do agronegócio brasileiro, por meio da realização de palestras, seminários, encontros
comerciais, participação em feiras e outros fóruns, em parceria com a iniciativa privada e em articulação com os demais órgãos do governo que tratem da promoção do Brasil no
exterior.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 8.171, de 1991; Decreto nº 5.351, de 2005; e Portaria nº 44, de 2007.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Departamento de Promoção Internacional do AgronegócioUO: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 605 - AbastecimentoSubfunção:Esfera:

8579 - Geração e Difusão de Informações da Agropecuária e do Abastecimento Agroalimentar

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Divulgação de estudos, análises conjunturais e prospectivas, boletins técnicos, estatísticas, banco de dados e outros insumos de interesse do agricultor.

unidadeUnidade de Medida:Informação disponibilizadaProduto:

Especificação do Produto

Auxiliar o Governo na formulação e execução de políticas públicas ligadas à agropecuária e ao abastecimento agroalimentar, e municiar de informações os diversos elos da cadeia
produtiva, consumidores e toda a sociedade, contribuindo para a melhoria dos processos produtivos, para a competitividade do setor agropecuário e para o equilíbrio do mercado.

Descrição

Finalidade

Unidade Responsável: Diretoria de Política Agrícola e InformaçõesUO: 22211 - Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB
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Produção de estudos, análises conjunturais e prospectivas, boletins técnicos, estatísticas, banco de dados e outros insumos, subsidiando a tomada de decisão do Governo, dos
produtores rurais, dos consumidores e de toda a cadeia agroalimentar. Disponibilização, na rede mundial (internet), de informações e conhecimentos acerca de temas relevantes
como a avaliação de safras, conjunturas, balanço da oferta e demanda, custo de produção, armazenagem, valor bruto da produção, corredores de escoamento das safras, posição
de estoques, indicadores agropecuários, legislações, publicações especializadas e comercialização.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Elaboração de estudos, análises, boletins técnicos e informações congêneres por técnicos da Companhia ou pela contratação de especialistas. Implantação de tecnologias e
sistemas aplicativos próprios ou de terceiros que possibilitem o acesso às informações e aos conhecimentos gerados.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Decreto-Lei nº 79, de 19/12/1966; Lei nº 8.029, de 12/04/1990; Lei nº 8.171, de 17/01/1991 e Decreto nº 4.514, de 13/12/2002.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 601 - Promoção da Produção VegetalSubfunção:Esfera:

8591 - Apoio ao Desenvolvimento Sustentável das Cadeias Produtivas Agrícolas

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Projeto de Produção Integrada assistido.

unidadeUnidade de Medida:Pessoa beneficiadaProduto:

Especificação do Produto

Apoiar à adoção das boas práticas nas atividades agrícolas, com foco na Produção Integrada Agropecuária (PI Brasil), por meio do fomento a atividades e projetos que visem a
rastreabilidade e a sustentabilidade da produção agrícola.

Descrição
Capacitação de técnicos, produtores e trabalhadores rurais em temas relacionados às boas práticas agropecuárias; implantação de unidades comparativas entre sistemas
convencionais de produção e de Produção Integrada Agropecuária (PI Brasil); construção de Normas Técnicas Específicas da PI Brasil; promoção e marketing nacional e
internacional da PI Brasil para produtores, indústrias, distribuidores, consumidores e governos; gestão do sistema de certificação de 3ª parte da PI Brasil junto ao Inmetro e
certificadoras.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

A implementação poderá ocorrer por meio de convênios e termos de cooperação com entidades habilitadas para as finalidades propostas, ou pela aplicação direta dos recursos via
Mapa/Sede ou SFA´s.

Localizador (es)
0001 - Nacional

0056 - Aquisição de Equipamentos para o Processamento e Manejo do Fruto do Açai - Belém - PA

Art.4º, IX, da Lei 8.171, de 1991; art. 27, I, "b", da Lei nº 10.683, de 2003; Decreto nº 5.351, de 2005.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Sistemas de Produção IntegradaUO: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 541 - Preservação e Conservação AmbientalSubfunção:Esfera:

8593 - Apoio ao Desenvolvimento de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Pessoas beneficiadas em projetos de manejo e conservação sustentável dos recursos naturais.

unidadeUnidade de Medida:Pessoa beneficiadaProduto:

Especificação do Produto

Promover a atividade agropecuária, de forma integrada, competitiva e sustentável, mediante o estímulo à difusão e a adoção de práticas conservacionistas de uso e manejo dos
recursos naturais, principalmente do solo e da água, com vistas a garantir a produção de alimentos, fibras, agroenergia, para atender as demandas da sociedade brasileira e dos
mercados internacionais, com a conseqüente melhoria da qualidade de vida do produtor rural, conforme preconizado no Plano Setorial de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono
– Plano ABC.

Descrição

Finalidade

Unidade Responsável: Coordenação de Manejo Sustentável dos Sistemas ProdutivosUO: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
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Apoio e fomento à implementação de planos, programas, projetos e ações, mediante o estabelecimento de parcerias público – privada, visando a diversificação das atividades
econômicas na propriedade, bem com a capacitação e a difusão de práticas e sistemas produtivos sustentáveis, a exemplo do plantio direto na palha - SPD, da integração
lavoura–pecuária–florestas - ILPF, de sistemas agroflorestais (SAF), entre outros. Serão também priorizadas ações para o estímulo à adoção de práticas conservacionistas de
natureza preventiva e corretiva voltadas para a otimização do uso e manejo dos recursos naturais, principalmente do solo e da água, recuperação de áreas  de cultivos e de
pastagens degradadas, controle do processo de desertificação, tendo a microbacia hidrográfica como unidade territorial de planejamento. Conforme abaixo especificado:

1.Promover a implementação, o acompanhamento, o monitoramento e a avaliação do Plano de Desenvolvimento da Agricultura de Baixa Emissão de Carbono (Plano ABC);

2. Estimular a recuperação de áreas de produção e de pastagens degradadas e/ou em processo de degradação ou com baixa capacidade produtiva, áreas susceptíveis à
desertificação mediante o uso de tecnologias adaptadas às especificidades locais e regionais;

3. Apoiar a adequação de estradas vicinais no contexto de planos e projetos de manejo e conservação de solos e  água para a redução do processo erosivo;

4. Promover a diversificação das atividades econômicas e a melhoria da gestão no âmbito das propriedades e das comunidades rurais;

5. Apoiar o desenvolvimento de estudos, e o mapeamento de áreas degradadas ou em processo de degradação para a identificação dos problemas e aplicação de tecnologias e
sistemas produtivos sustentáveis, como também promover o zoneamento de pastagens, com foco no Bioma Amazônia, dentro das prioridades do Plano ABC.

6. Apoiar e realizar cursos, seminários, dias de campo e outros eventos técnico-científicos, dentro do escopo do uso e manejo sustentável dos recursos naturais, com ênfase no
manejo do solo e da água, no contexto das ações do Plano ABC principalmente no que tange ao controle da erosão, com vistas  ao desenvolvimento de uma agricultura de baixa
emissão de gases de efeito estufa (GEE);

7. Promover e apoiar a implantação de unidades pilotos de validação, de demonstração e de referência tecnológica em sistemas agropecuários sustentáveis, dentro do preconizado
pelo Plano ABC;

8. Apoiar a elaboração, produção e difusão de material técnico-científico e informativo sobre o uso e manejo dos recursos naturais, com foco na otimização do uso do solo e da água
e de florestas plantadas, no contexto de uma agricultura de baixa emissão de carbono;

9. Identificar tecnologias disponíveis e estabelecer linhas de financiamentos (crédito rural) que estimulem a utilização das boas práticas agrícolas, e sistemas sustentáveis de
produção, inclusive de práticas  conservacionistas de manejo do solo e da água, com vistas a melhoria da capacidade produtiva dos solos;

10. Realizar e apoiar campanhas, mostras, exposições e outros eventos que tratem sobre o uso e manejo adequado do solo e da água e de uma agricultura de baixa emissão de
GEE;

11. Articular com instituições dos setores públicos e privados, nos âmbitos nacional, regional e local, para promoção e desenvolvimento de tecnologias apropriadas ao
desenvolvimento sustentável da agropecuária com ênfase na  baixa emissão de gases de efeito estufa (GEE);

12. Promover articulação institucional  com vistas a criação e  implementação de instrumentos que viabilizem a adoção de técnicas sustentáveis, no sentido de estimular o setor
agropecuário a participar do mercado de créditos de carbono, no contexto do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) e de Redução de Emissões por Desmatamento e
Degradação (REDD), constituindo-se em alternativas de renda ao produtor, além dos benefícios sociais e ambientais correspondentes.

13. Apoiar, técnica e financeiramente, projetos e atividades que tenham como objetivo a regularização ambiental de propriedades rurais.

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Esta ação poderá apresentar execução direta ou indireta, por meio de projetos específicos, contratos com atores privados, ONG e entidades representativas da sociedade civil;
convênios e acordos com órgãos públicos das várias esferas; participação em iniciativas e programas das várias esferas governamentais e não governamentais. Envolve ainda a
mobilização de parceiros institucionais nas áreas de pesquisa e desenvolvimento tecnológico.

Localizador (es)
0001 - Nacional

0013 - No Estado do Amazonas

0056 - Corrente - PI

Lei nº 5885/72; Lei nº 8171/91; Lei nº 10683/2003, Decreto 7.127/2010 e Lei nº 12.187/2009 e Decreto nº 7.390/2010.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 602 - Promoção da Produção AnimalSubfunção:Esfera:

8598 - Apoio ao Desenvolvimento das Cadeias Produtivas Pecuárias

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Nº de projetos de produção animal sustentáveis e de melhoramento genético apoiados; implantação, difusão e capacitação em sistemas produção animal sustentáveis, incluindo a
Produção Integrada, Boas Práticas Agropecuárias, Bem-Estar Animal e Provas/Programas de Melhoramento Genético Animal durante o ano.

unidadeUnidade de Medida:Entidade atendidaProduto:

Especificação do Produto

Melhorar a competitividade das cadeias produtivas, a qualidade e a segurança dos produtos e das  matérias-prima de origem animal, por meio de apoio a projetos de produção
animal sustentáveis, incluindo a produção integrada, as boas práticas pecuárias, o bem estar animal e o melhoramento genético animal.

Finalidade

Unidade Responsável: Coordenação de Produção Integrada da Cadeia PecuáriaUO: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
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Descrição
Parcerias visando à implantação, à capacitação e à difusão de sistemas de produção animal sustentáveis, incluindo a produção integrada, as boas práticas pecuárias, o bem estar
animal e o melhoramento genético animal; apoio financeiro a estudos, objetivando elaborar, aprimorar ou dar subsídios à formulação de políticas públicas das cadeias pecuárias;
apoio logístico ao reconhecimento de raças de interesse zoogenético no Brasil; apoio financeiro a deslocamentos nacionais/internacionais de técnicos do MAPA e a deslocamentos
nacionais de colaboradores eventuais para participação e/ou fiscalização em atividades pertinentes à boa execução dos itens anteriores (cursos, reuniões, palestras, seminários,
workshop’s, dias de campo e outras atividades afins, visando à reciclagem/atualização de informações tecnológicas e gerenciais, bem como à adoção de planos integrados de
desenvolvimento). Além disso, esta ação também é utilizada para: pagamento de serviços administrativos e de pessoal ativo; manutenção e uso de frota veicular, própria ou de
terceiros, por órgãos da União; manutenção e conservação de imóveis próprios da União, cedidos ou alugados, utilizados pelos órgãos da União; apoio ao desenvolvimento de
serviços técnicos e administrativos, e produção e edição de publicações de atos normativos e de divulgação e de disseminação de informações sobre políticas públicas.

Detalhamento da Implementação

DescentralizadaForma de Implementação:

Parcerias realizadas com organizações públicas e privadas envolvidas com as cadeias produtivas da pecuária.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Art. 2º da Lei nº 4.716/1965; Lei nº 7.291, de 1984; Decreto nº 96.993, de 1988; Anexo I, art. 1º, item II, do Decreto nº 4.629, de 2003; Decreto nº 58.984, de 1966; Resolução do
Senado Federal nº 75, de 1995; Cap. II, Item 1, do Anexo à Portaria/SNAP nº 47, de 1987; Título II, Item 4.2, do Anexo à Portaria/SNAP nº 09, de 1989; Título II, Item 4, do Anexo à
Portaria/SNAP nº 45, de 1986; Título III, Item 5.2, do Anexo à Portaria/SNAP nº 45, de 1987; Cap. V, art. 17, da Portaria nº 22/1995;  Instrução Normativa nº 27, de 2010.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 665 - Normalização e QualidadeSubfunção:Esfera:

8606 - Desenvolvimento da Agricultura Orgânica - Pró-Orgânico

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Produtores rurais, processadores, técnicos, comerciantes, consumidores e outras pessoas que de alguma maneira se beneficiarão com as ações desenvolvidas.

unidadeUnidade de Medida:Pessoa beneficiadaProduto:

Especificação do Produto

Aumentar a oferta de insumos e incentivar o desenvolvimento e a aplicação de produtos e processos apropriados aos sistemas orgânicos de produção e ao extrativismo sustentável
orgânico que atendam às especificações aprovadas pelas regulamentações nacional e internacional; fomentar a construção e socialização de conhecimentos em torno de temas
relacionados à agroecologia e à agricultura orgânica para diferentes públicos, inclusive no contexto da educação formal e informal bem como na capacitação de técnicos e
produtores rurais em tecnologias e processos apropriados aos sistemas orgânicos de produção; articular e aproximar os diferentes agentes da rede de produção orgânica e demais
setores envolvidos com o desenvolvimento sustentável do meio rural para otimizar e viabilizar ações de fomento que promovam a integração e organização da rede para a produção
e a comercialização de produtos orgânicos bem como para a pesquisa, ensino e extensão relativas à agricultura orgânica e à agroecologia; promover a ampliação do mercado de
produtos orgânicos e o consumo responsável por meio de campanhas de conscientização dos consumidores sobre os princípios da agricultura orgânica e qualidades dos seus
produtos.

Descrição
Ampliação do número de técnicos, agricultores e demais agentes que atuam na rede de produção orgânica capacitados para atuar em atividades relacionadas à produção,
processamento, embalagem, estocagem, transporte, comercialização de produtos orgânicos e adequação aos regulamentos, boas práticas e diretrizes técnicas relacionadas à
produção orgânica e ao extrativismo sustentável orgânico; promoção do acesso ao crédito com características diferenciadas, que considere as particularidades do sistema de
produção orgânica, principalmente no aspecto referente a produtores em processo de conversão do sistema convencional para o orgânico; apoio à produção e divulgação de
materiais impressos e audiovisuais sobre temas educativos de interesse da ação; articulação e participação em fóruns de discussão sobre educação em agroecologia, bem como na
construção de parcerias governamentais e não-governamentais e no apoio a eventos nacionais e estaduais que promovam a educação em agroecologia e sistemas orgânicos de
produção; realização de campanhas de utilidade pública para esclarecimento dos consumidores sobre o que são os produtos orgânicos, fazendo uma abordagem sobre os
benefícios ambientais, sociais e nutricionais desses produtos, estimulando o seu consumo e divulgando o funcionamento do sistema brasileiro de avaliação da conformidade
orgânica e seus diferentes mecanismos de controle; apoio a eventos de divulgação dos produtos orgânicos brasileiros no mercado interno e externo tais como feiras e exposições;
apoio à produção de materiais impressos e audiovisuais de divulgação e materiais promocionais; ampliação da oferta, do acesso e do incentivo ao desenvolvimento e aplicação de
produtos e processos apropriados aos sistemas orgânicos de produção que atendam às especificações aprovadas pelas regulamentações nacional e internacional, entre eles os de
produtos fitossanitários, adubos verdes e material genético com características selecionadas para uma maior resposta ao manejo orgânico; articulação e aproximação dos diferentes
agentes da rede de produção orgânica e demais setores envolvidos com o desenvolvimento sustentável do meio rural para otimizar e viabilizar ações de fomento que promovam à
integração e organização da rede para a produção e a comercialização de produtos orgânicos bem como para a pesquisa, o ensino e a extensão relativas à agricultura orgânica e à
agroecologia.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Implementação de projetos de acordo com as prioridades definidas para cada unidade da federação pelas Comissões da Produção Orgânica de cada UF e em consonância com as
prioridades estabelecidas com os demais parceiros estaduais e nacionais. Os projetos e atividades serão executados diretamente pela Coordenação de Agroecologia, pelas
Superintendências Federais de Agricultura, Pecuária e Abastecimento ou por meio de acordos, contratos ou convênios com outras instituições. A implementação do trabalho de
fomento fundamenta-se em 4 linhas temáticas prioritárias: educação em agroecologia e sistemas orgânicos de produção; fomento ao uso de produtos e processos apropriados à
agricultura orgânica; promoção da agricultura orgânica e do consumo responsável e organização da rede de produção orgânica. A gestão dos recursos orçamentários e financeiros é
regionalizada, envolvendo demandas de custeio e investimento e consequentemente resultados a serem alcançados por cada uma das Unidades da Federação.

Localizador (es)

Unidade Responsável: Coordenação de AgroecologiaUO: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
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0001 - Nacional

Lei nº 10.831,  de 23 de dezembro de 2003; Decreto nº 6323, de 27 de dezembro de 2007; Instrução Normativa nº 54, de 22 de outubro de 2008; Instrução Normativa nº 64, de 18
de dezembro de 2008; Instrução Normativa nº 17, de 28 de  maio de 2009; Instrução Normativa nº 18, de 28 de  maio de 2009; Instrução Normativa nº 19, de 28 de  maio de 2009;
Decreto 6913, de 23 de junho de 2009; Instrução Normativa 50, de 5 de novembro de 2009, Instrução Normativa nº  21 , de 11 de maio de 2011.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 605 - AbastecimentoSubfunção:Esfera:

8611 - Apoio ao Pequeno e Médio Produtor Agropecuário

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Projetos agropecuários de interesse dos pequenos e médios produtores rurais apoiados pelo MAPA em parceria com entidades públicas e privadas sem fins lucrativos.

unidadeUnidade de Medida:Projeto apoiadoProduto:

Especificação do Produto

Apoiar a pequena e a média produção agropecuária, por meio do estímulo à promoção da agregação de valor a seus produtos, melhorando a renda e a qualidade de vida dos
produtores.

Descrição
Incentivo e fomento à produção agropecuária de pequeno e médio porte por meio da adequação e da manutenção de estradas vicinais, da aquisição e do fornecimento de máquinas
e equipamentos agrícolas e de processamento agroindustrial, e pela realização de obras agropecuárias em investimentos de pequeno vulto. Auxílio para correção de solos.
Elaboração, implementação, acompanhamento e avaliação de projetos que visem ao desenvolvimento sustentável da pequena e da média produção, bem como apoio à realização
de eventos técnicos, de seminários, de palestras, de oficinas, de fóruns, de convenções e de cursos técnicos, visando à promoção, ao intercâmbio, à divulgação de inovações e ao
desenvolvimento do agronegócio de pequeno/médio porte.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Consórcios intermunicipais, parcerias com estados e municípios, de forma direta ou por meio de convênios e contratos.

Localizador (es)
0001 - Nacional

0011 - No Estado de Rondônia

0012 - No Estado do Acre

0013 - No Estado do Amazonas

0014 - No Estado de Roraima

0015 - No Estado do Pará

0016 - No Estado do Amapá

0017 - No Estado de Tocantins

0021 - No Estado do Maranhão

0022 - No Estado do Piauí

0023 - No Estado do Ceará

0024 - No Estado do Rio Grande do Norte

0025 - No Estado da Paraíba

0026 - No Estado de Pernambuco

0027 - No Estado de Alagoas

0028 - No Estado de Sergipe

0029 - No Estado da Bahia

0031 - No Estado de Minas Gerais

0032 - No Estado do Espírito Santo

0033 - No Estado do Rio de Janeiro

0035 - No Estado de São Paulo

0041 - No Estado do Paraná

0042 - No Estado de Santa Catarina

0043 - No Estado do Rio Grande do Sul

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Parcerias InstitucionaisUO: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
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0051 - No Estado do Mato Grosso

0052 - No Estado de Goiás

0053 - No Distrito Federal

0054 - No Estado de Mato Grosso do Sul

0056 - São Joaquim do Monte - PE

0060 - Instituto Agronômico de Pernambuco - IPA - No Estado de Pernambuco

0062 - Frei Paulo - SE

0064 - Teresópolis - RJ

0066 - Fundação Educional Dom André Arco Verde - Valença - RJ

0068 - Santo Antônio de Posse - SP

0070 - Tambaú - SP

0072 - Secretaria de Estado de Agricultura - SAGRI - No Estado do Pará

0074 - Secretaria de Estado de Agricultura - SAGRI - No Estado do Pará

0076 - Itapissuma - PE

0078 - Manari - PE

0080 - Riacho das Almas - PE

0082 - Vertentes - PE

0088 - Apoio à Realização de Exposição Agropecuária - Cardoso Moreira - RJ

0090 - Construção de Matadouro Municipal - Vitória do Jari - AP

0094 - Clevelândia - PR

0096 - São Carlos do Ivaí - PR

0102 - Fundação de Ensino Superior de Passos - No Estado de Minas Gerais

0110 - Arenópolis - GO

0112 - Itarana - ES

0116 - Rio Bananal - ES

0118 - São Gabriel da Palha - ES

0120 - São Roque do Canaã - ES

0122 - Sooretama - ES

0126 - Vargem Alta - ES

0128 - Pedro Canário - ES

0134 - Construção de Matadouro Municipal - No Estado do Ceará

0138 - Aquisição de Equipamentos e Patrulha Mecanizada - No Estado do Pará

0140 - Apoio à Realização de Eventos Agropecuários - No Estado de Santa Catarina

0148 - Aquisição de Patrulha Mecanizada - RJ

0150 - Centro de Abastecimento - Feira de Santana - BA

0152 - Estrada vicinal ligando Itamari a Nova Ibiá - No Estado da Bahia

0154 - Iguaí - BA

0158 - Breu Branco - PA

0160 - Marabá - PA

0164 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas - Aveiro - PA

0166 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas - Capanema - PA

0170 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas - No Estado do Pará

0172 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas - Uruará - PA

0178 - Reforma da Feira Municipal - Bragança - PA

0180 - Reforma e Modernização do Mercado Municipal - Viseu - PA

0182 - Baturité - CE

0186 - Baturité - CE

0188 - Palmácia - CE

0190 - Redenção - CE
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0192 - São Gonçalo - RJ

0194 - Aquisição de Equipamentos, Máquinas e Implementos Agrícolas - No Estado do Pará

0196 - Gurupá - PA

0198 - Novo Repartimento - PA

0200 - Rio Branco - AC

0204 - SEDIR - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO REGIONAL / CAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO

0206 - Serra - ES

0208 - Valença - RJ

0326 - Urânia - SP

0330 - Osório - RS

0332 - Petrolina - PE

0334 - Barra dos Coqueiros - SE

0336 - Construção do Parque de Exposição Agropecuária - Apuí - AM

0338 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas - No Estado de Minas Gerais

0342 - Adequação de Estradas Vicinais - Cruzeiro da Fortaleza - MG

0344 - Adequação de Estradas Vicinais - Patos de Minas - MG

0346 - Lagoa Formosa - MG

0348 - Aquisição de Máquinas e Equipametos Agrícolas - Tiros - MG

0350 - Mocajuba - PA

0352 - Assis Brasil - AC

0354 - Bujari - AC

0356 - Capixaba - AC

0358 - Cruzeiro do Sul - AC

0360 - Epitaciolândia - AC

0362 - Feijó - AC

0364 - Rodrigues Alves - AC

0366 - Santa Rosa do Purus - AC

0368 - Porto Franco - MA

0370 - Açailândia - MA

0372 - Construção de Matadouro Municipal - Irauçuba - CE

0374 - Aquisição de Motoniveladora - Crateús - CE

0376 - Aquisição de Patrulha Mecanizada - No Estado do Ceará

0378 - Parambu - CE

0380 - Teresina - PI

0382 - Construção de Matadouro Municipal - Alagoinha - PB

0384 - Aquisição de Patrulha Mecanizada - Areial - PB

0386 - Construção de Mercado Público - Pirpirituba - PB

0388 - Poção - PE

0392 - Aquidabã - SE

0394 - Moita Bonita - SE

0396 - Construção de Matadouro Municipal - Curvelo - MG

0398 - São Mateus - ES

0400 - Apoio a Realização de Eventos Agropecuários - No Estado de São Paulo

0404 - Elaboração de Estudos e Diagnósticos Técnicos da Cadeia Produtiva de Flores - Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo -

0406 - Pratânia - SP

0408 - Capela do Alto - SP

0410 - Construção de Ponte Ligando o Perimetro Rural ao Município - Maurilândia - GO

0412 - Assentamento Esperança - Anaurilândia - MS

0414 - Assentamento Marcos Freire - Dois Irmãos do Buriti - MS
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0416 - Assentamento Santa Rosa - Itaquiraí - MS

0418 - Iguatemi - MS

0420 - Aquisição de Patrulhas Mecanizadas - No Estado do Paraná

0422 - São José dos Pinhais - PR

0424 - Cunha Porã - SC

0426 - Calmon - SC

0428 - Celso Ramos - SC

0430 - Iomerê - SC

0432 - Lontras - SC

0434 - Ponte Alta do Norte - SC

0436 - Santa Cecília - SC

0438 - São Cristovão do Sul - SC

0440 - Urupema - SC

0442 - Montauri - RS

0446 - Secretaria do Estado da Agricultura Pecuária e Agronegocio - No Estado do Rio Grande do Sul

0448 - Xambrê - PR

0450 - São Tomé - PR

0452 - Munhoz de Melo - PR

0454 - Atalaia - PR

0456 - Território de Atuação da CEPLAC - No Estado da Bahia

0458 - Alenquer - PA

0460 - Aquisição de Patrulha Mecanizada - No Estado do Rio Grande do Sul

0462 - Apoio a Realização de Eventos - Secretaria de Estado da Agricultura do Governo do Espírito Santo - No Estado do Espírito Santo

0464 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas - No Estado de Alagoas

0466 - Plácido de Castro - AC

0470 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas - Arapoema - TO

0472 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas - Gurupi - TO

0474 - Tupanatinga - PE

0476 - CISAMA - Consórcio Intermunicipal da Serra Catarinense - No Estado de Santa Catarina

0478 - Atibaia - SP

0482 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas - Ervália - MG

0484 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas - No Estado de Minas Gerais

0488 - Rio do Campo - SC

0490 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas - Orleans - SC

0492 - Itaperuna - RJ

0494 - Acaraú - CE

0496 - Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas - No Estado do Ceará

0498 - Acaraú - CE

0500 - Santo Ângelo - RS

0502 - São Luiz Gonzaga - RS

0504 - Petrolândia - PE

0508 - Aquisição de Patrulha Mecanizada - No Estado de Goiás

0510 - Caratinga - MG

0512 - Mira Estrela - SP

0514 - Rio Casca - MG

0516 - Micro Regiao do Norte Pioneiro - No Estado do Paraná

0518 - Apoio à Lavoura Cacaueira - No Estado do Pará

0520 - Águas Belas - PE

0522 - Araripina - PE
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0524 - Águas Belas - PE

0526 - Território de Atuação da Ceplac - No Estado da Bahia

0528 - Porciúncula - RJ

0530 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas - Sete Barras - SP

0532 - Amaral Ferrador - RS

0534 - Canguçu - RS

0536 - Morro Redondo - RS

0538 - Pedras Altas - RS

0540 - Turuçu - RS

0542 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas - No Estado do Acre

0544 - Aquisição de Equipamentos e Insumos Agrícolas - No Estado do Mato Grosso

0546 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas - No Estado de Minas Gerais

0548 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas - No Estado de Minas Gerais

0550 - Aquisição de Patrulha Mecanizada - No Estado do Pará

0552 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas - No Estado do Paraná

0554 - Manutenção de Estradas Vicinais - No Estado do Rio Grande do Norte

0556 - Rastreabilidade Bovídea - No Estado do Rio Grande do Sul

0558 - Aquisição de Equipamento Agrícola - No Estado do Rio Grande do Sul

0584 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas - No Estado de São Paulo

0586 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas - No Estado do Rio Grande do Sul

0588 - Adequação de Estradas Vicinais - No Estado da Bahia

0590 - Dois Vizinhos - PR

0592 - Manutenção de Estradas Vicinais - Rorainópolis - RR

0600 - Três Rios - RJ

0602 - Aquisição de Equipamentos, Material e Instalações do Setor Agropecuário - No Estado de São Paulo

0606 - Secretaria de Estado para o Desenvolvimento dos Vales Jequitinhonha, Mucuri e do Norte de Minas - No Estado de Minas Gerais

0608 - Flores da Cunha - RS

0612 - Recuperação de Estradas Vicinais - No Estado do Pará

0616 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas - No Estado de Rondônia

0618 - Aquisição de Máquinas, Equipamentos, Insumos e Serviços Agrícolas - No Estado do Rio Grande do Norte

0620 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas - No Estado de Santa Catarina

0622 - Adequação de Estradas Vicinais - Panelas - PE

0624 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas - Carmo do Paranaíba - MG

0626 - Construção e Aquisição de Equipamentos - Matadouro Público - Maribondo - AL

0628 - Aquisição de Patrulha Mecanizada - No Estado do Rio de Janeiro

0630 - Manutenção de Estradas Vicinais Não-pavimentadas - No Estado do Rio Grande do Sul

0632 - Aquisiçao de Patrulha Mecanizada - No Estado do Paraná

Lei nº 11.439, de 2006; Decreto nº 5.351, de 2005; e Instrução Normativa/STN/MF 01, de 1997.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 128 - Formação de Recursos HumanosSubfunção:Esfera:

8622 - Desenvolvimento do Associativismo Rural e do Cooperativismo

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Assistência técnica às entidades e fomento e capacitação de agentes gestores de associações rurais e cooperativas.

unidadeUnidade de Medida:Entidade assistidaProduto:

Especificação do Produto

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de AcompanhamentoUO: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
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Fortalecer o associativismo rural e o cooperativismo, objetivando a eficiência do setor produtivo e da prestação de serviços.

Descrição
Organização econômica e social dos indivíduos na sociedade, cujos benefícios se revertam em avanços sociais e melhoria na qualidade de vida da sua comunidade. Contribuição
para a diminuição da exclusão social, experimentada por grupos e redes sociais que não dispõem de acesso à plena participação política, econômica e social.
Fomento das estruturas associativas e apoiar as práticas de desenvolvimento inclusivo para orientar o bem-estar socioeconômico da população.
Apoio à realização de diagnósticos locais ou regionais, e a elaboração de projetos que visem à agregação de valor ao produto das cooperativas.
Contribuição para a geração de renda e de oportunidades de trabalho; para a otimização do processo produtivo, organizando a infra-estrutura e os serviços essenciais, agregando
valor aos produtos básicos e abastecendo o mercado; para o aumento da oferta interna de alimentos, contribuindo para suprir as necessidades nutricionais da população; e para
melhorar a estruturação sistêmica do setor agropecuário, com a participação organizada de produtores e consumidores ao longo das cadeias produtivas e de abastecimento.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Descentralizada, por meio de convênios com estados e municípios, termos de cooperação com outros órgãos da administração e acordos de cooperação técnica com entidades
representativas das associações rurais e cooperativas. Diretamente, por meio de palestras, reuniões e intercâmbios.

Localizador (es)
0001 - Nacional

0013 - No Estado do Amazonas

0017 - No Estado do Tocantins

0024 - No Estado do Rio Grande do Norte

0026 - No Estado de Pernambuco

0056 - Teresina - PI

0058 - III Congresso Sul Brasileiro de Avicultura, Suinocultura e Laticinios e feira de Equipamentos, Servicos e Tecnologia - Bento Gonçalves - RS

0060 - Lauro Muller - SC

0066 - Associação Brasileira dos Criadores de Zebú - ABCZ - Nacional

0068 - OCB - No Estado do Tocantins

Lei nº 2.613, de 1955; Lei nº 7.231, de 1984; art.4º, VIII, Lei nº 8.171, de 1991; Medida Provisória nº 1.715, de 1998; Medida Provisória nº 1.961, de 2000; Medida Provisória 2.143-
36, de 2001; Lei nº 10.683, de 2003; Decreto nº 4.629, de 2003.

Base Legal da Ação
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