
ACORDO DE RESULTADOS QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO 
DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E 
ABASTECIMENTO – SEAPA E A EMPRESA 
DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO 
RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS – 
EMATER-MG, COM A INTERVENIÊNCIA DA 
SECRETARIA DE ESTADO DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO E DA 
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA. 

 
A Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento inscrita no CNPJ 
n.º 18715573/0001-67, com sede a Rua Cláudio Manoel, 1205 , Bairro Funcionários,  
Belo Horizonte/MG, doravante denominada ACORDANTE, representada pelo seu 
Secretário, Sr. Marco Antonio Rodrigues da Cunha, Carteira de Identidade nº M-
281.574 e CPF n.º 292.581.976-15  e a Empresa de Assistência Técnica e Extensão 
Rural do Estado de Minas Gerais – EMATER-MG inscrita no CNPJ n.º 
19.198.118/0001-02, com sede a Av. Raja Gabaglia, 1626  – Luxemburgo, Belo 
Horizonte/MG, doravante denominado ACORDADO, representada por seu Presidente, 
Sr. José Silva Soares, Carteira de Identidade nº M1.770.611 SSP/MG  e CPF n.º 434 
227 806-53, tendo como interveniente a Secretaria de Estado de Planejamento e 
Gestão, inscrita no CNPJ n.º 05461.142/0001-70, com sede a Rua Tomás Gonzaga, n.º 
686, Bairro Lourdes, Belo Horizonte/MG, representada por sua Secretária, Sra. Renata 
Vilhena, Carteira de Identidade n.º MG-1.524.110 e CPF n.º 636.462.696-34  e a 
Secretaria de Estado de Fazenda, inscrita no CNPJ n.º 18.715.615/0001-60, com 
sede a Praça da Liberdade s/n, Bairro de Lourdes, Belo Horizonte/MG, representada 
pelo seu Secretário Sr. Fuad Noman, Carteira de Identidade n.º 458.339 e CPF n.º 
009.880.816-87, ajustam entre si o presente ACORDO DE RESULTADOS, instrumento 
de avaliação de desempenho institucional, com fundamento na Lei nº 14.694, de 30 de 
julho de 2003, Decreto nº 43.675, de 04 de dezembro de 2003 e Decreto nº 43.674, de 
04 de dezembro de 2003, alterado pelo Decreto nº 43.851, de 10 de agosto de 2004 
mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DA FINALIDADE 

O presente Acordo tem por objeto a pactuação de resultados nas áreas de geração, 
difusão e transferência de tecnologias e ensino técnico para o agronegócio, com 
objetivo de apresentar soluções compatíveis com as necessidades dos produtores 
rurais e em benefício da qualidade de vida da sociedade mineira, em conformidade com 
o objetivo prioritário do Plano Mineiro Desenvolvimento Integrado – PMDI “fomentar o 
desenvolvimento econômico estadual, com ênfase no agronegócio, de forma 
regionalizada e com mecanismos inovadores que não comprometam as finanças 
estaduais”. 



§1º – Constituem objeto de pactuação: 

I – Quadro de indicadores e metas de desempenho (anexo II); 

II – Plano de Ação e melhoria (anexo III). 

§2º – Passarão a integrar o objeto de pactuação para fins da avaliação deste Acordo 
outros resultados finalísticos, metas de desempenho ou ações assumidas pela 
EMATER-MG como compromisso em Acordo de Resultados de Projetos Estruturadores 
que esta entidade assinar como interveniente, serão inseridas no quadro de indicadores 
e metas de desempenho e nos planos de ação e melhoria, respectivamente, 
independentemente de Termo Aditivo. 
§ 3º - Deverão ser incluídas, por meio de termo aditivo, as metas de desempenho e as 
ações, referentes ao primeiro semestre de 2007, nos anexos II e III, respectivamente.  

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO ACORDADO 

Obriga-se o Acordado a: 

I – alcançar os resultados pactuados; 

II – zelar pela fiel utilização dos recursos pactuados neste Acordo para o cumprimento 
das metas e alcance dos resultados; 

III – observar, na execução de suas atividades, as diretrizes governamentais para a sua 
área de atuação, conforme política pública setorial definida no Anexo I; 

IV – elaborar e encaminhar, sempre que solicitado, à Comissão de Acompanhamento e 
Avaliação, os relatórios gerenciais que demonstrem a real execução do objeto pactuado 
até 5 (cinco) dias úteis anteriores à cada reunião, para subsidiar a avaliação do órgão; 

V – cumprir as ações e compromissos assumidos em Projetos Estruturadores. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO ACORDANTE 

Obriga-se o Acordante a: 

I – proceder ao acompanhamento da execução deste Acordo de Resultados; 

II – garantir a utilização das autonomias gerenciais, financeiras e orçamentárias 
pactuadas; 

III – providenciar a publicação do extrato do Acordo de Resultados e seus aditamentos 
no Diário Oficial do Estado.  



CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DOS INTERVENIENTES 

São intervenientes neste Acordo de Resultados a Secretaria de Estado de 
Planejamento e Gestão – SEPLAG e a Secretaria de Estado de Fazenda – SEF. 

§1º- Cabe à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão: 

I – garantir a utilização das autonomias gerenciais e orçamentárias pactuadas; 

II – aprovar as eventuais alterações no Acordo de Resultados; 

III – efetuar liberação das cotas orçamentárias conforme planilha prevista no Anexo V. 

§2º - Cabe à Secretaria de Estado de Fazenda efetuar o repasse dos recursos 
financeiros em consonância com a planilha prevista no Anexo V. 

§3º – Os recursos orçamentários e financeiros, previstos nos parágrafos anteriores, 
serão liberados pelos intervenientes salvo se ocorrerem alterações no quadro 
macroeconômico que causem a inobservância da Lei Complementar nº 101, de 04 de 
maio de 2000, - Lei de Responsabilidade Fiscal. 

CLÁUSULA QUINTA – DA AMPLIAÇÃO DAS AUTONOMIAS GERENCIAL, 
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO ACORDADO 

Com o objetivo de alcançar ou superar as metas fixadas, o Acordado adotará, durante a 
vigência do Acordo, as medidas destinadas a ampliar suas autonomias gerencial, 
orçamentária e financeira previstas no Anexo VI. 

CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS 

O valor destinado a este Acordo de Resultados será estabelecido na Lei Orçamentária 
Anual e observará a planilha de desembolso orçamentário-financeiro, conforme Anexo 
V. 

Parágrafo único – Fica vedada a utilização pela EMATER-MG dos recursos pactuados 
no Acordo de Resultados como garantia na contratação de operações de crédito. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO ACOMPANHAMENTO E DA AVALIAÇÃO DOS 
RESULTADOS 

O desempenho do Acordado será avaliado pela Comissão de Acompanhamento e 
Avaliação instituída pelo Acordante conforme Sistemática de Acompanhamento e 
Avaliação prevista no Anexo IV. 



§1º – A Comissão a que se refere o caput será constituída por: 
I - um representante do Acordante, que a coordenará; 
II - um representante da Secretaria de Estado de Fazenda – SEF; 
III - dois representantes da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG; 
IV - um representante do Acordado; 
V - um representante dos servidores do Acordado. 
§2º - A substituição de qualquer integrante deve ser justificada e formalizada ao 
Acordante. 

§3º – A Comissão de Acompanhamento e Avaliação fica instituída com a assinatura 
deste Acordo e deverá ter seus componentes nomeados no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias após a assinatura do mesmo. 

§4º – Os componentes desta Comissão deverão ter seus nomes divulgados no sítio 
eletrônico do Acordado, do Acordante e da SEPLAG. 

§5º – O acompanhamento da execução do Acordo de Resultados será feito por meio 
de: 

I – reuniões semestrais da Comissão de Acompanhamento e Avaliação; 

II – relatórios trimestrais elaborados pelo Acordado e enviado ao Acordante e a 
SEPLAG; 

III – reuniões extraordinárias convocadas pelo Coordenador da Comissão de 
Acompanhamento e Avaliação ou pela SEPLAG, quando se fizer necessário. 

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 

O presente Acordo de Resultados vigorará a partir da data de sua assinatura até 31 de 
julho de 2007 e poderá ser renovado, havendo interesse de ambas as partes, depois de 
obtido parecer favorável da Comissão de Acompanhamento e Avaliação.  

§1º – Serão definidos novos quadros de indicadores e metas, planos de ação e de 
melhoria e cronograma de desembolso orçamentário–financeiro, para o exercício 
subseqüente, bem como, demais cláusulas que necessitarem ser ajustadas, por meio 
de Termo Aditivo, quando da sanção da Lei Orçamentária Anual do exercício 
subseqüente e caso sejam necessárias alterações em aspectos que tenham sido 
alterados na revisão do PPAG. 

§2º – A repactuação, parcial ou total deste Acordo de Resultados, será formalizada 
mediante Termo Aditivo e necessariamente precedida de justificativa, somente poderá 
ocorrer: 

I - por recomendação constante do relatório da Comissão de Avaliação com aval do 
Acordante e da SEPLAG; 



II - para adequação a novas políticas governamentais que inviabilizem a execução do 
Acordo de Resultados nas condições pactuadas; 

III - para adequar o objeto de pactuação à Lei Orçamentária Anual; 

IV - para ajustes do objeto de pactuação resultantes das reuniões da Comissão de 
Acompanhamento e Avaliação. 

CLÁUSULA NONA – DA SUSPENSÃO 

O presente Acordo de Resultados poderá ser suspenso pelo Acordante, por no máximo 
90 (noventa) dias, para adequação de seu objeto, se ocorrerem fatos que possam 
comprometer-lhe a execução. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO 

O Acordo de Resultados poderá ser rescindido em caso de descumprimento grave e 
injustificado, por ato unilateral e escrito do Acordante ou por consenso entre as partes. 

Parágrafo único - Ao término da vigência deste Acordo, ou sendo o mesmo rescindido, 
ficarão automaticamente encerradas as autonomias e flexibilidades concedidas ao 
Acordado. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES 

O descumprimento do presente Acordo de Resultados por uma das partes poderá 
ocorrer nas seguintes situações: 

I- não observância, ainda que parcial, das cláusulas e do objeto de 
pactuação, decorrente de má gestão, culpa, dolo, ou violação da lei 
por parte do Acordado; e 

II- na hipótese de não atendimento às recomendações da Comissão de 
Acompanhamento e Avaliação que obtiverem o aval do Acordante. 

§ 1º. O descumprimento contratual de que trata o caput será reportado pela Comissão 
de Acompanhamento e Avaliação, por meio dos seus relatórios de acompanhamento e 
avaliação, e atestado pelo Acordante. 

§ 2º. Atestado o descumprimento do Acordo de Resultados, o Acordante encaminhará 
pedido de justificativa ao Acordado ou ao interveniente responsável pelo 
descumprimento de compromissos, o qual ficará obrigado a responder de forma 
fundamentada no prazo máximo de 30 dias. 



§ 3º. Caso uma das partes descumpra o Acordo, ficam as demais desobrigadas de suas 
responsabilidades. 

§ 4º. O dirigente máximo do Acordado será censurado publicamente caso este Acordo 
de Resultados seja descumprido sem a devida justificativa.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICIDADE 

O extrato do Acordo de Resultados e seus respectivos aditamentos serão publicados no 
órgão de imprensa oficial do Estado, pelo Acordante, no prazo máximo de 20 (vinte) 
dias contados de sua assinatura. 

§1º - O presente Acordo de Resultados e seus aditivos serão disponibilizados nos sítios 
eletrônicos do Acordado e da SEPLAG, até o quinto dia útil do mês subseqüente ao de 
sua assinatura. 

§2º– O Acordado providenciará a ampla divulgação deste Acordo de Resultados, de 
seus relatórios de execução e respectivos relatórios da Comissão de Acompanhamento 
e Avaliação. 

E por estarem assim justas e acordadas, firmam o presente Acordo, em 4 (quatro) vias 
de igual teor e forma. 

 

Belo Horizonte, 5 de junho de 2006. 

 

 
____________________________              ____________________________ 
    MARCO ANTONIO RODRIGUES    JOSÉ SILVA SOARES 

DA CUNHA 
Secretaria de Estado de Agricultura,               Empresa de Assistência Técnica e 
Pecuária e Abastecimento – SEAPA                                  Extensão Rural do Estado de 
 ACORDANTE                                                               Minas Gerais – MG 

                                ACORDADO 
 

 
____________________________              ____________________________ 

RENATA VILHENA            FUAD NOMAN 
Secretaria de Estado de Planejamento           Secretaria de Estado de Fazenda - SEF 
         e Gestão - SEPLAG             INTERVENIENTE                  

   INTERVENIENTE            
 



ANEXO I - POLÍTICA PÚBLICA SETORIAL 
 
A EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL– EMATER -MG NO 

CONTEXTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 
 
 
 A agricultura familiar tem hoje um reconhecido papel a desempenhar nas 
políticas públicas de superação da exclusão social, um dos maiores, senão o maior 
desafio para o desenvolvimento econômico-social brasileiro de forma sustentável e 
mais justa.  
 Reconhecem-se hoje o potencial da agricultura familiar para a geração de renda 
familiar e trabalho, e seu papel fundamental na promoção da segurança alimentar, 
qualidade de vida e equilíbrio ambiental. Portanto, não se concebe políticas públicas de 
inclusão social, geração de renda e empregos sem que se passe pela agricultura 
familiar. E conseqüência, sem que se passe pela extensão rural pública, visto que 80% 
dos extensionistas rurais brasileiros, segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário, 
atuam nestas entidades. 
       Neste quadro, tornou-se imperativo um movimento de transformação da Extensão 
Rural, dotando-a de ferramentas e visão capazes de realizar o potencial da agriculturas 
familiar e responder às suas legítimas demandas, de desenvolvimento e contribuição 
mais efetiva para as transformações sociais que se impõem em nosso País.  
        Planejamento e gestão participativos, gerenciamento profissional de políticas 
públicas, foco no desenvolvimento sustentável, elaboração de parcerias estratégicas, 
capacidade de mobilização de pessoas e alocação de recursos, investimento em 
tecnologias de informação e valorização de pessoas são algumas das tarefas inadiáveis 
para a Extensão Rural que se queira sintonizada com o momento histórico que vivemos 
e capaz de cumprir sua missão institucional.  
 

ESTRUTURAÇÃO  
         Desde 2003, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de 
Minas Gerais – EMATER-MG vive este processo de estruturação e mudanças para 
responder de forma satisfatória às demandas da agricultura familiar, dos Governos 
Estadual e Municipais e da sociedade mineira. Uma das marcas da Extensão Rural de 
Minas Gerais, construída ao longo de mais de cinco décadas, é sua capacidade de 
leitura do ambiente externo, a partir da qual se reestrutura internamente para preservar 
e garantir a qualidade de seus serviços e o cumprimento de sua missão.   

Na Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas 
Gerais – EMATER-MG-MG este processo se realiza a partir do Planejamento 
Estratégico, elaborado de forma coletiva e com horizonte de 20 anos, coincidente e 
alinhado com o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado – PMDI do Governo do 
Estado de Minas Gerais, sob as diretrizes da Secretaria de Estado da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais.  

Neste Planejamento se sustentam as ações do denominado “choque de gestão”, 
do qual emergiram a Visão de Futuro da Empresa, sua nova Missão, o Foco de suas 
ações na promoção do desenvolvimento rural sustentável e os Programas 
Estruturadores que orientam a sustentabilidade da Empresa.  



 Entre as principais conquistas com este movimento estão a consolidação de sua 
capacidade de gerenciamento de políticas públicas, o estabelecimento das bases 
tecnológicas para a Informação, o saneamento das finanças, a modernização dos 
processos administrativos, a criação de parcerias estratégicas, a política de valorização 
de pessoas e o investimento contínuo na formação e capacitação profissional de suas 
equipes de campo e de áreas gerenciais estratégicas. 
 Desta forma, a Empresa se capacitou à ocupação de novas áreas de atuação 
(Jaíba, Gorutuba, Reforma Agrária etc); gestão de políticas públicas (Minas Sem Fome, 
Revitalização do Rio São Francisco, Agrominas Café etc.); estabeleceu processos para 
aproximação e agilidade no atendimento aos clientes (redução de hierarquias técnicas 
e administrativas intermediárias, gestão descentralizada etc); mobilizou parcerias 
inovadoras (FAO, Governo Federal/MDA/MDS etc.); e constrói as bases para uma nova 
Extensão Rural em Minas Gerais, alicerçada na gestão do conhecimento e informações 
(Rede EMATER -MG, Projeto Inovar, criação do Centro de Informações do Agronegócio 
– CIAGRO e Centro de Apoio ao Desenvolvimento Rural Sustentável – CADRUS). 
 Para apontamentos da eficiência e eficácia das mudanças empreendidas, 
algumas informações de resultados operacionais comparativos de 2002/2005: 
AAggrriiccuullttoorreess  aatteennddiiddooss  
2002: 246.448 
2005: 403.310 
CCrrééddiittoo  RRuurraall  
2002: R$ 202.585.819 
2005: 625.284.000 
CCMMDDRRSS  CCoonnssttiittuuííddooss  
2002: 44 
2005: 493  
  
 



  

ANEXO II – QUADRO DE INDICADORES E METAS 

 
 

Estruturas Associativas 
(Conselhos/Associações Comunitárias + 
Grupos) Trabalhadas nos Municípios

2 9.900 10.500 11.000

Municípios Assistidos/Municípios Existentes 3 85% 92% 93%

BACIA DO RIO SÃO 
FRANCISCO

Projetos implantados de manejo integrado de 
Bacias Hidrográficas no Programa 
Revitalização do Rio São Francisco, dentro dos 
200 projetos executivos elaborados

2 8,50% 16,50% 43,50%

AGROMINAS Agricultores familiares beneficiados pelo 
programa Agrominas -Café/ cafeicultores 
existentes 

2 15% 16,50% 17,50%

MINAS SEM FOME Famílias Beneficiadas com o Programa Minas 
Sem Fome no Projeto de Lavouras

3 66.501 25.000 70.000

* A meta do Projeto Estruturador Minas sem Fome refere-se a novas famílias a serem beneficiadas.

88% 100%

70% 80%

PROJETO JAÍBA Agricultores Familiares Beneficiados/ 
Agricultores Familiares Existentes no Projeto 
Jaíba  I                    

2 75%

65% 73%

60%

AGRICULTORES 
FAMILIARES

26%

53%51%Agricultores Familiares Beneficiados/ 
Agricultores Familiares Existentes Estado

Contratos de Crédito Rural do PRONAF / Total 
de Agricultores Familiares Existentes

3

DESENVOLVI-MENTO 
RURAL

Planos Municipais de Desenvolvimento Rural 
Sustentável / Conselhos Municipais de 

2 57%

23%

Áreas de Resultados

55%3

29%

Perfil entrada 
2005

Meta 2006 Meta 2007 

Agricultores Familiares Beneficiados/ 
Agricultores Familiares Existentes no Projeto 

2

Indicadores Peso

 



  

ESPECIFICAÇÃO DOS INDICADORES 
 
 
Agricultores Familiares Beneficiados/Agricultores Familiares Existentes 
 
Agricultores Familiares são aqueles em que os trabalhos em nível de unidade de 
produção são exercidos predominantemente pelo agricultor e sua família, mantendo 
eles a iniciativa, o domínio e o controle do que e do como produzir, havendo uma 
relação estreita entre o que é produzido e o que é consumido ( ou seja, são 
unidades de produção e consumo), mantendo também um alto grau  de 
diversificação produtiva, mas tendo alguns produtos relacionados com o mercado. 
Agricultores Familiares Existentes é o conjunto de agricultores familiares 
existente no Estado, informados pela SEAPA para a composição no item produção 
de alimentos na lei Robin Hood (687.217 agricultores familiares). 
Agricultores Familiares Beneficiados é o conjunto de agricultores familiares 
existentes no Estado e que  participam e/ou são atendidos através de Assistência 
Técnica e Extensão Rural em programas e projetos pêlos escritórios da Empresa de 
Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais – EMATER-MG 
(351.349 agricultores familiares beneficiados em 2005).  
 
 
Agricultores Familiares Beneficiados / Agricultores Familiares Existentes no 
Projeto Irapé 
 
No final do ano 2002, foi assinado um termo de acordo da construção da barragem 
de Irapé, entre o Ministério Público Federal, CEMIG, SEMAD, Fundação cultural dos 
Palmares e a Comissão dos Atingidos pela Barragem de Irapé. A -MG foi a empresa 
escolhida pelos atingidos para atuar no processo de assentamento. O termo visa a 
melhoria da qualidade do meio ambiente e a reconstituição dos direitos da 
população atingida pela construção da barragem. A Empresa de Assistência Técnica 
e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais – EMATER-MG assentou até o ano de 
2005, 631 famílias, dividiu a área disponibilizada em 104 fazendas, contribuiu para a 
constituição de 28 Associações, sendo que em cada uma destas associações existe 
um Plano de Desenvolvimento Rural Sustentável. A Empresa de Assistência Técnica 
e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais – EMATER-MG tem ação com foco na 
Assistência Técnica e Extensão Rural bem como na organização e fortalecimento 
dos assentados visando a sustentabilidade.  
Agricultores familiares existentes no Projeto Jaíba: 1.100 
Agricultores familiares beneficiados em 2005: 631 
 
 
Contratos de Crédito Rural do PRONAF / Total de Agricultores Familiares 
Existentes 
 
O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF  tem 
por finalidade promover o desenvolvimento sustentável do meio rural, por intermédio 
de ações destinadas a implementar o aumento da capacidade produtiva a geração 
de empregos e a elevação da renda, visando a melhoria  da qualidade de vida e o 
exercício da cidadania dos agricultores.  
Contratos de Crédito Rural do PRONAF:  é o número de operações de crédito 
rural na linha PRONAF contratadas no ano através do Banco do Brasil, Banco do 



  

Nordeste e Crediminas e que são informados pelo MDA/PRONAF (160.000 
contratos efetivados em 2005). O número total de agricultores familiares existentes 
em Minas Gerais é de 687.217. 
 
 
Planos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável / Conselhos 
Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável existentes 
 
Planos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável – PMDRS tem como 
objetivo organizar todas as ações voltadas para o desenvolvimento rural no 
município. O PMDR também é um documento feito pelo Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Rural Sustentável – CMDRS, resultado da participação das 
comunidades, que registra os acordos e compromissos entre os agricultores (as), 
outros grupos da sociedade e do governo sobre as prioridades escolhidas. Passa a 
ser um instrumento de desenvolvimento que levanta questões fundamentais para o 
município. Um Plano feito assim e utilizado pela sociedade para controlar o bom uso 
dos recursos públicos é um exercício constante de cidadania. 
PMDRS existentes em 2005: 282 
CMDRS existentes em 2005: 493 
 

 
Número de Municípios Assistidos / Municípios existentes 
 
Número de Municípios Existentes: refere-se ao número de Municípios oficialmente 
Existentes no Estado que hoje é 853 municípios. 
Número de Municípios Assistidos: refere-se ao número de Municípios que 
oficialmente tem convênio e são assistidos pela EMATER-MG através de Assistência 
Técnica e Extensão Rural (727 municípios).  
 
Número de Estruturas Associativas (Conselhos / Associações Comunitárias + 
Grupos) Trabalhadas nos Municípios 
 
Estruturas Associativas (Conselhos / Associações Comunitárias + Grupos): as 
ações de mobilização e participação dos agricultores familiares, em torno de 
temáticas de seu interesse e voltadas para o desenvolvimento rural sustentável. 
Essa dinâmica vem ocorrendo em função do aprimoramento dos  processos de 
organização, sobretudo sobre a forma de criação de conselhos municipais de 
desenvolvimento rural sustentável, conselhos / associações comunitárias e grupos / 
associações de produtores , os quais são organizados e trabalhados pelos  
extensionistas da EMATER-MG dentro de seus respectivos municípios. 
Estruturas Associativas Trabalhadas em 2005: 9.900 
 
Projetos implantados de manejo integrado de Bacias Hidrográficas no 
Programa de Revitalização do Rio São Francisco, dentro dos 200 projetos 
executivos elaborados 
 
O Projeto de Recuperação e Preservação de sub-bacias Hidrográficas dos 
Afluentes Mineiros do Rio São Francisco – 1ª etapa: compreendeu ações 
integradas envolvendo a mobilização social, a educação ambiental e a elaboração 
de projetos executivos, visando a revitalização socioeconômica, política e ambiental 
da bacia do rio São Francisco.  



  

Foram selecionadas, por meio de consultas e da mobilização institucional e da 
sociedade , 200 sub-bacias hidrográficas, consideradas pilotos e estratégicas, em 
200 municípios da bacia. Em cada sub-bacia foi elaborado um projeto de 
caracterização e manejo integrado, com o objetivo de sua recuperação e 
preservação.  
Em 2004,  foram firmados outros convênios , com o objetivo de implantar as ações 
previstas em alguns dos 200 projetos executivos já elaborados. Este foi o caso da 
Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco – CODEVASP, que 
firmou convênios com a -MG  e  o  IEF, para a recuperação hidroambiental de 17 
sub-bacias hidrográficas inseridas nas bacias do rio Verde Grande, do Rio Pacuí e 
do córrego Pajeú, com ações voltadas para o controle de processos erosivos, a 
recuperação da vegetação nativa em áreas de preservação permanente e a 
promoção da educação ambiental. Com alavancagem  de recursos e novas 
parcerias pretende-se progresso no número de projetos em execução. 
 
Agricultores Familiares beneficiados pelo Programa Agrominas-
café/cafeicultores existentes 
 
Com a duração de 3 anos e ações específicas, o Agrominas-café prevê ações 
distintas como: geração de tecnologia sobre a cultura do cafeeiro; transferência de 
tecnologia; fiscalização do café industrializado; e a criação e manutenção de um 
Centro de Inteligência do café em  Minas Gerais. O objetivo é atender o consumo 
interno e externo e melhorar a renda dos agentes da cadeia do Agronegócio Café. 
A EMATER-MG, como participante na implementação do projeto, trabalha com 
ações para integrar e fortalecer a cadeia produtiva do Agronegócio Café em Minas 
Gerais. O Circuito Mineiro da Cafeicultura, além dos festivais de pratos típicos e o 
concurso Estadual de Qualidade dos Cafés de Minas e Dias de Campo, são as 
ações de destaque.  
Agricultores familiares beneficiados com o programa Agrominas-café em 2005: 
12.000 
Cafeicultores existentes em Minas Gerais no ano de 2005: 80.000 
 
Número de Famílias Beneficiadas com o Programa Minas Sem Fome –MSF no 
projeto de Lavouras: 
 
Programa Estruturador Minas Sem Fome, visa apoiar as ações de Assistência 
Técnica e Extensão Rural, prioritariamente na zona rural, de modo a potencializar a 
conquista da independência na obtenção de seu próprio alimento e a garantia da 
segurança alimentar e nutricional  para a agricultura familiar. Tem como objeto o 
apoio ao desenvolvimento de ações de combate à fome e à desnutrição materno-
infantil, contribuindo para a inclusão da população em situação de maior 
vulnerabilidade social no processo produtivo, por meio da implementação de 
projetos de produção de alimentos e de geração de renda, para a conquista da 
independência na obtenção de seu próprio alimento e a garantia da segurança 
alimentar e nutricional com justiça, dignidade e saúde. 
A Implantação de lavouras comunitárias para auto-abastecimento e venda de 
excedente para aumento de    
renda; Será disponibilizado sementes de milho, feijão e assistência técnica para 
garantia do plantio de  
lavouras, às   famílias cadastradas no programa dispersos pelo Estado de Minas 
Gerais.  



  

Famílias beneficiadas com lavouras/MSF em 2005: 44.607 
 
 
Agricultores Familiares Beneficiados / Agricultores Familiares Existentes no 
Projeto Jaíba 
 
A -MG, mediante um convênio firmado com a CODEVASF, iniciou seu trabalho no 
Projeto Jaíba em janeiro de 2004, resultado da demanda e pressão de movimentos 
sociais entre eles o Sindicato dos Trabalhadores de Jaíba. As perspectivas são 
organizar e fortalecer o trabalho nas questões de saneamento, tratamento de água, 
educação e segurança alimentar e nutricional, higiene e saúde, inclusive, com a 
participação mais efetiva do Estado; fortalecer a organização social e política; 
recuperar e substituir e ajustar os sistemas de irrigação; intensificar ações e 
atividades para melhorar a autoestima do produtor; construir, junto com os 
agricultores, parceiros e atividades envolvidas no Projeto, planos de 
desenvolvimento sustentável, tendo como base a organização rural. 
Agricultores Familiares Existentes no Projeto Jaíba: é o número inicial previsto 
no projeto, de agricultores familiares existente no Jaíba com possibilidade de ser 
beneficiados com projetos/planos visando desenvolvimento rural sustentável (1.820 
agricultores familiares). 
Agricultores Familiares Beneficiados: é o número de agricultores  familiares 
beneficiados e trabalhados pela -MG nos projetos/planos visando desenvolvimento 
rural sustentável (1.363 agricultores familiares beneficiados em 2005) 
 

 



  

ANEXO III - PLANO DE AÇÃO E MELHORIA 
 

AÇÃO E MELHORIA PRAZO PESO 
Criar o Portal Corporativo para disseminação do conhecimento 
e facilidade de acesso à informação por parte de colaboradores 
e clientes. 

NOV/06 2 

Implantar softwares de gestão financeira, de gestão da frota e 
de gestão de pessoas visando a modernização dos processos 
administrativos com a informatização proporcionada pela Rede 
Corporativa, possibilitando a prestação de serviços de melhor 
qualidade 

NOV/06 1 

Implantar sistema de cartão corporativo - instrumento para a 
descentralização do processo de compras para produtos e 
serviços de pronto pagamento na unidades do interior 

NOV/06 1 

Consolidar um novo modelo de gestão para resultados, 
utilizando-se do gerenciamento de projetos (contratos/ 
convênios) por meio de Metodologia Estruturada de 
Planejamento e Controle de Projetos– MEPCP em sintonia com 
o Project Management Institut – PMI 

NOV/06 2 

Modernizar o Programa MINAS RURAL, com investimento em 
equipamentos, cenário e ampliação da abrangência JUN/06 1 

Implantar estrutura de apoio para programas de rádio no 
interior do Estado (Rádio – EMATER – MG) JUN/06 1 

Implantar a Academia de Desenvolvimento Gerencial e 
Formação de Sucessores – Desenvolvimento das 
competências gerenciais e comportamentais alinhado à 
estratégia empresarial. 

NOV/06 2 

Criar um indicador para avaliação do impacto do trabalho de 
assistência e extensão rural NOV/06 1 

 
 
 
  
 

 
 
 



  

ANEXO IV -  SISTEMÁTICA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE 
 

O acompanhamento do Acordo de Resultados será realizado por meio de reuniões 
semestrais da Comissão de Acompanhamento e Avaliação. O Acordado deverá 
encaminhar à Comissão relatórios gerenciais no prazo de 5 (cinco) dias anteriores à 
cada reunião realizada para subsidiar a avaliação. Os relatórios deverão demonstrar 
o que foi realizado até o momento, o indicativo de alcance do nível de desempenho 
programado, os pontos problemáticos e as proposições para o alcance das metas 
pactuadas para o próximo período Além das reuniões semestrais o Acordado deverá 
enviar trimestralmente ao Acordante e a SEPLAG relatórios gerenciais para 
acompanhamento da execução do objeto pactuado. 
Ao final de cada exercício será calculado o esforço para atendimento da meta 
prevista para cada indicador em particular, que implicará na determinação de notas 
de 0 (zero) a  10 (dez), para cada uma, conforme a seguinte escala padrão. 
 

Resultado Observado Nota atribuída 
90 a 100% 10 
80 a 89,9% 9 
70 a 79,9% 8 
60 a 69,9% 7 
50 a 59,9% 6 

Abaixo de 50% 0 
 
A avaliação do Quadro de Indicadores e Metas representará 70% da pontuação total 
do Acordo de Resultados e será calculada multiplicando-se a nota atribuída para 
cada indicador pelo respectivo peso dividido pelo somatório dos pesos. 
Os Planos de Ação e Melhoria representarão 30% do total da pontuação do Acordo 
de Resultados. Ao final do exercício, com base nos relatórios apresentados pelo 
Acordado, a Comissão atribuirá uma nota de 0 a 10 conforme o padrão acima. O 
resultado da avaliação dos Planos será calculado multiplicando-se a nota atribuída 
para cada ação pelo respectivo peso dividido pelo somatório dos pesos. 
Caso nenhuma ação tenha prazo que se encerre no período avaliado, o percentual 
destinado aos Planos de Ação e de Melhoria será atribuído ao Quadro de 
Indicadores e Metas. 
A pontuação final será calculada pela média ponderada dos resultados e então 
enquadrada em um dos seguintes conceitos: Excelente (9 a 10), bom (7 a 8,9) e 
insatisfatório (abaixo de 7). 
 

Pontuação Global Conceito Situação do Acordo 
De 9 a 10 Excelente Cumprido plenamente 
De 7 a 8,9 Bom Cumprido com ressalvas 

Abaixo de 7 Insatisfatório Não cumprido 
 
Será considerado satisfatório o desempenho dos órgãos e entidades que obtiverem 
o conceito Excelente ou Bom. 





  

ANEXO  V -  CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO 
 
 

FONTE JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

4.068.058 4.687.587 4.274.093 4.579.495 4.602.890 4.609.794 5.129.677 4.623.634 4.630.570 4.637.515 6.966.708 8.009.262 60.819.283

* A despesa com pessoal foi reprogramada conforme execução dos meses de janeiro a maio/2006.

PESSOAL E ENCARGOS*

10.1

 
 

Projeto Estruturador Ação G F P  Credito Autorizado 

TRANSFERÊNCIA E DIFUSÃO DE 
TECNOLOGIA NA CAFEICULTURA 3 10 1  R$          255.000,00 

TRANSFERÊNCIA E DIFUSÃO DE 
TECNOLOGIA NA CAFEICULTURA 4 10 1  R$            30.000,00 

CAPACITAÇÃO DE JOVENS RURAIS 3 10 8  R$          200.000,00 

CAPACITAÇÃO EM SEGURANÇA 
ALIMENTAR E NUTRICIONAL E TÉCNICAS 

DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS
3 10 1  R$       1.000.000,00 

IMPLANTAÇÃO DE LAVOURAS 
COMUNITÁRIAS 3 10 1  R$       3.500.000,00 

IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE APOIO 
À AGRICULTURA FAMILIAR 3 60 1  R$          100.000,00 

IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE APOIO 
À AGRICULTURA FAMILIAR 4 10 1  R$            10.000,00 

INSTALAÇÃO DE UNIDADES COLETIVAS 
DE PROCESSAMENTO ARTESANAL DE 

ALIMENTOS
4 10 1  R$       1.200.000,00 

PRÓ-HORTA - HORTA VIVA 3 10 1  R$       1.500.000,00 

ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL AOS 
IRRIGANTES 3 10 1  R$          270.000,00 

ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL AOS 
IRRIGANTES 4 10 1  R$            30.000,00 

REVITALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO

MANEJO INTEGRADO DE SUB-BACIAS 
HIDROGRÁFICAS 3 31 2  R$          480.000,00 

AGROMINAS:  AGREGAÇÃO DE VALOR, 
RASTREABILIDADE E CERTIFICAÇÃO DE CAFÉS EM 

MINAS GERAIS

MINAS SEM FOME

PROJETO JAÍBA

 
 
 



 

ANEXO VI - AUTONOMIAS GERENCIAIS, ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS 
 

 
I – Abertura de créditos suplementares ao respectivo orçamento, dentro do mesmo 
grupo de despesa, no prazo de 10 (dez) dias, utilizando como fonte os recursos 
resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos 
adicionais conforme estabelecido na Lei Orçamentária Anual e abertos por decreto 
executivo, excluídas as dotações referentes a pessoal e encargos sociais. 
II – Autorização para alteração dos quantitativos e da distribuição dos cargos de 
provimento em comissão e funções gratificadas, observados os valores de 
redistribuição correspondentes, desde que não altere as unidades orgânicas 
estabelecidas em lei e não acarrete aumento de despesas. 
III – Adoção da modalidade Consulta nas licitações realizadas para aquisição de 
bens e serviços em que não seja possível a utilização do pregão, atendido o 
disposto no Decreto 43.675, de 04 de dezembro de 2003. 
IV – Aprovação da readequação da estrutura da EMATER, por meio de ato de seu 
titular, desde que não acarrete aumento de despesas. 
V – Reversão ao Acordado, na forma do Acordo de Resultados, de 100% do 
montante da receita diretamente arrecadada, no exercício em análise, que superar o 
valor da receita estimada na Lei Orçamentária Anual do mesmo exercício para 
utilização com despesas de custeio. 
 


