PROGRAMA
Programa
0055 - CERTIFICA MINAS
Eixo
DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
Áreas x Objetivos Estratégicos
- AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
- Promover a produção sustentável e competitiva das cadeias produtivas da agropecuária
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
2 - FOME ZERO E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL
Órgão Responsável pelo Programa
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Unidade Orçamentária Responsável pelo Programa
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Objetivo
Assegurar que os produtos agropecuários e agroindustriais beneficiados possuam qualidade e sustentabilidade
em seus sistemas de produção, proporcionando maior atratividade para sua inserção competitiva nos mercados
nacional e internacional. Os produtos contemplados no programa Certifica Minas são: café, leite, frutas,
algodão, orgânicos, sem agrotóxicos, carne bovina, cachaça e queijos artesanais.
Justificativa
Em Minas Gerais, o agronegócio cumpre uma importante função social, gerando postos de trabalho e renda. O
estado possui produções agropecuárias em suas diversas regiões. Além de abastecer o mercado mineiro, uma
grande parte da produção é exportada para outros estados e para o mercado internacional. A certificação tem
por objetivo a disponibilização de produtos do agronegócio que sejam produzidos com base na gestão de
qualidade, segurança do alimento, boas práticas agropecuárias, proteção ao meio ambiente, reponsabilidade
social e sustentabilidade econômica do empreendimento, contribuindo para sua competitividade nos mercados
nacional e internacional.
Tipo de programa
Finalístico
Horizonte Temporal
Contínuo
Estratégia de Implementação
A Seapa será a coordenadora e estabelecerá as políticas do Certifica Minas.
IMA: exercer sua atribuição de Organismo de Certificação de Produtos (OCP), realizando as auditorias de
conformidade nas propriedades produtoras e empreendimentos agroindustriais.
Emater-MG: disponibilizar equipe especializada para prestar assistência técnica aos produtores e agroindústrias
inscritos no Certifica Minas.
Epamig: desenvolver e disponibilizar tecnologias relacionadas às atividades agropecuárias, incluindo a
promoção de capacitação para técnicos da Emater-MG e do IMA.
Unidade Administrativa Responsável pelo Programa
GABINETE
INDICADORES
Indicador
NÚMERO DE PROPRIEDADES CERTIFICADAS NO PROGRAMA CERTIFICA MINAS
Unidade de Medida
UNIDADE
Índice de Referência
2.987,000
Previsão do Índice para 2019
6.101,000
Previsão do Índice para 2020
7.162,000

Data de Apuração: 30/06/2017

Previsão do Índice para 2021
9.069,000
Previsão do Índice para 2022
0,000
Fonte
DADOS DO IMA
Polaridade
Maior Melhor
Periodicidade
Anual
Base Geográfica
Estadual
Fórmula de Cálculo
NÚMERO DE PROPRIEDADES CERTIFICADAS

Menor Melhor

Notas do usuário
Índice de referência – 2017: café – 1.600; leite – 0; frutas – 20; algodão – 1.043; orgânicos – 38; sem agrotóxico
– 15; carne bovina – 250; cachaça – 34; queijos artesanais – 0
previsão do índice para 2018: café – 1.800; leite – 300; frutas –150; algodão – 1.043; orgânicos – 50; sem
agrotóxico – 360; carne bovina – 256; cachaça – 120; queijos artesanais – 80
previsão do índice para 2019: café – 3.200; leite – 400; frutas –400; algodão – 1.043; orgânicos – 65; sem
agrotóxico – 450; carne bovina – 263; cachaça – 150; queijos artesanais – 130
previsão do índice para 2020: café – 3.500; leite – 900; frutas –420; algodão – 1.043; orgânicos – 90; sem
agrotóxico – 540; carne bovina – 269; cachaça – 180; queijos artesanais – 220
previsão do índice para 2021: café – 4.000; leite – 1.600; frutas –600; algodão – 1.043; orgânicos – 130; sem
agrotóxico – 780; carne bovina – 276; cachaça – 240; queijos artesanais - 400

AÇÕES
Órgão Responsável pela Ação
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Unidade Orçamentária Responsável pela Ação
EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Função
AGRICULTURA
Subfunção
EXTENSÃO RURAL
Tipo de Ação
Atividade Fim do Orçamento Fiscal
Identificador de Ação Governamental (IAG)
Ação de Acompanhamento Geral
Título
4180 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA CERTIFICAÇÃO - EMATER-MG
Finalidade
Identificar as propriedades, visando à rastreabilidade, manutenção e melhoria da qualidade como instrumento de
valorização dos produtos agropecuários; manutenção e conquista de novos mercados por meio da qualidade e
ampliação dos empregos gerados e aprimoramento do atendimento.
Descrição
A Emater-MG irá identificar propriedades com potencial para certificação. Uma vez selecionadas, estas
propriedades receberão visitas periódicas de técnicos, orientando sobre processos de adequação e dos requisitos
necessários, conforme regulamento geral do programa certifica minas. Quando estas propriedades estiverem
adequadas, serão encaminhadas para auditoria do IMA.
Público-alvo
Produtores rurais e agroindústrias
Produto

PROPRIEDADE CERTIFICADA
Especificação do Produto
Realização de visitas de assistência técnica, eventos de orientação dos produtores no processo de adequação
e manutenção das propriedades de acordo com critérios exigidos.
Unidade de Medida
PROPRIEDADE
Quadro de Metas da Ação
2019

2020

2021

2022

Orçamentário (R$
1,00)
Físico
Detalhamento da Implementação
Seleção da propriedade, orientação técnica e encaminhamento para auditoria. Serão envolvidas 5.894
propriedades e estabelecimentos agroindustriais no programa; no entanto, só receberão certificados as
propriedades que atenderem os requisitos estabelecidos no programa, a estimativa é de que 4.159 obterão a
certificação. A Emater não estará envolvida na certificação do algodão.
Base Legal
Lei estadual 6.704/75
Unidade Administrativa Responsável pela Ação
DEPARTAMENTO TÉCNICO DA EMATER - MG

Órgão Responsável pela Ação
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Unidade Orçamentária Responsável pela Ação
INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA
Função
AGRICULTURA
Subfunção
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Tipo de Ação
Atividade Fim do Orçamento Fiscal
Identificador de Ação Governamental (IAG)
Ação de Acompanhamento Geral
Título
4677 - CERTIFICAÇÃO DE PROPRIEDADES INSCRITAS NO PROGRAMA CERTIFICA MINAS
Finalidade
Viabilizar a inserção dos produtores do estado de Minas Gerais nos mercados nacionais e internacionais de
produtos certificados.
Descrição
Realizar auditorias de conformidade das propriedades em relação às normas do programa Certifica Minas.
Público-alvo
PRODUTORES RURAIS E AGROINDÚSTRIAS
Produto
PROPRIEDADE CERTIFICADA
Especificação do Produto
Realização de auditorias de conformidade nas propriedades assistidas pela Emater-MG a serem certificadas.
Unidade de Medida
PROPRIEDADE
Quadro de Metas da Ação

2019

2020

2021

2022

Orçamentário (R$
1,00)
Físico
Detalhamento da Implementação
As auditorias de conformidade serão realizadas, no mínimo, uma vez ao ano.
Base Legal
• Portaria IMA Nº 738, de 07 de novembro de 2005; instruções normativas do mapa números 13/2005, 27/2008 e
58/2007. Decreto nº 38559 de 17/12/1996. Lei 13.430 de 28/12/1999. Instruções Normativas do Mapa: n.º 30 de
04/06/2007, n.º 24 de 30/04/2008, n.º 65 de 16/12/2009, n.º 17,18 e 19 de 28/05/2009, n.º 24 de 01/06/2011, n.º 46 de
06/10/2011, n.º 28 de 08/06/2011, n.º 37 e 38 de 02/08/2011, n.º 17 e 18 de 20/06/2014, e ofício circular n.º 835 de
18/09/2008 da CGPE/DIPOA/SDA/MAPA, Lei n.º 12097 de 24/11/2009 (Congresso Nacional). Lei 10.831 (23/12/2003).
Decreto 6.323 (27/12/2007).

Unidade Administrativa Responsável pela Ação
GERÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO

Órgão Responsável pela Ação
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Unidade Orçamentária Responsável pela Ação
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Função
AGRICULTURA
Subfunção
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Tipo de Ação
Atividade Fim do Orçamento Fiscal
Identificador de Ação Governamental (IAG)
Ações de Acompanhamento Intensivo
Título
4121 - COORDENAÇÃO, EXPANSÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO DO CERTIFICA MINAS
Finalidade
Coordenar o programa Certifica Minas, aumentar o alcance quantitativo (número de propriedades certificadas) e
abrir mercados, no Brasil e no exterior, para os produtos certificados sob esse selo.
Descrição
O escopo da ação compreende o monitoramento das ações do programa; articulação para promoção da marca
do Certifica Minas nos mercados interno e externo; busca de alternativas para a ampliação do universo dos
produtos mineiros alcançados por esta política pública; e ampliar a participação dos produtos certificados nos
mercados interno e externo.
Público-Alvo
PRODUTORES RURAIS E AGROINDÚSTRIAS
Produto
CERTIFICADO EXPEDIDO
Especificação do Produto
Certificado de conformidade às normas do programa emitido para: cachaça; café; leite; produtos orgânicos;
produtos sem agrotóxicos; algodão; frutas; queijos artesanais; e carne bovina.
Unidade de Medida
UNIDADE
Quadro de Metas da Ação
2019
Orçamentário (R$
1,00)
Físico

2020

2021

2022

Detalhamento da Implementação
Buscar, na Emater-MG, alternativas de execução do programa com outros técnicos além dos da equipe
exclusiva; buscar, junto a cooperativas e outras entidades/empresas, formas de parceria na execução do
programa; consolidar e ampliar as parcerias existentes com selos internacionais de certificação visando, por
meio da venda de produtos com os selos conjugados, atingir o mercado externo na comercialização;
buscar estabelecer novas parcerias com outros selos de certificação, também visando ao mercado externo;
estabelecer parcerias com cooperativas e empresas privadas para comercialização do produtos no mercado
externo; levar os produtos a participarem de feiras e outros eventos internacionais, para divulgação/promoção
da marca e possível negociação.
Base Legal
DECRETO EM ELABORAÇÃO
Unidade Administrativa Responsável pela Ação
GABINETE

Órgão Responsável pela Ação
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Unidade Orçamentária Responsável pela Ação
EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS
Função
AGRICULTURA
Subfunção
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO
Tipo de Ação
Atividade Fim do Orçamento Fiscal
Identificador de Ação Governamental (IAG)
Ação de Acompanhamento Geral
Título
4079 - TREINAMENTO DE TÉCNICOS E PRODUTORES PARA ATENDER AO PROGRAMA CERTIFICA
MINAS
Finalidade
Capacitar técnicos da extensão rural, da inspeção, auditores e produtores rurais em tecnologias para o
desenvolvimento agropecuário, agroindustrial e processos para a certificação de propriedades rurais em Minas
Gerais.
Descrição
A Epamig realizará a capacitação de técnicos e produtores em tecnologias que promovam a adequação de
propriedades rurais para a certificação, simultaneamente à adequação de seus campos experimentais como
unidades de referência em propriedade certificada.
Público-alvo
Técnicos da extensão rural, da inspeção agropecuária, auditores e produtores rurais.
Produto
TREINAMENTO REALIZADO
Especificação do Produto
Realização de treinamentos nas unidades de referência (café, leite, frutas, orgânicos, sem agrotóxicos e
queijos artesanais).
Unidade de Medida
UNIDADE
Quadro de Metas da Ação
2019
Orçamentário (R$
1,00)
Físico
Detalhamento da Implementação

2020

2021

2022

Identificação e adequação de campos experimentais para o treinamento e de propriedades rurais certificadas
aptas à visitação. Organização do material didático (elaboração de conteúdo, revisão e impressão).
Levantamento da demanda pela capacitação nas estruturas do Governo e privada. Definição da carga horária e
do cronograma dos treinamentos. Realização dos treinamentos. Visitas orientadas às propriedades
certificadas. Reuniões de nivelamento entre as diferentes estruturas do processo de certificação para
atualização e aprimoramento constante do conteúdo.
Base Legal
• Lei 6.310/74 - Lei de criação da Epamig;
• Decreto 16.381/74 - Estatuto da Epamig;
• Decreto 18.647/77 - alteração do Estatuto da Epamig.

Unidade Administrativa Responsável pela Ação
DIRETORIA DE OPERAÇÕES TÉCNICA - DROT

