
PROGRAMA 

Programa 

0062 - INFRAESTRUTURA RURAL 

Eixo 

DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 

  

Áreas x Objetivos Estratégicos 

- AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 

   - Ampliar e fortalecer os serviços de infraestrutura rural, pesquisa, assistência técnica, extensão rural e defesa 
agropecuária 

   - Contribuir para o desenvolvimento sustentável de povos e comunidades tradicionais, assentados da reforma 
agrária e atingidos por barragens 

  

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

1 - Erradicação da pobreza 

2 - Fome zero e agricultura sustentável 

8 - Trabalho decente e crescimento econômico 

10 - Redução das desigualdades 

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 

Melhorar a infraestrutura rural e o meio ambiente, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico local e 
regional 

Justificativa 

A precariedade de infraestrutura rural e a necessidade de preservação do meio ambiente, bem como a escassez 
de recursos municipais, torna necessária a intervenção estadual por meio de ações de recuperação de sub-
bacias, de forma a contribuir para o desenvolvimento sustentável. 

Tipo de programa 

Finalístico 

Horizonte Temporal 

Contínuo  

Estratégia de Implementação 

Identificar demandas, captar recursos junto aos órgãos governamentais e não governamentais, elaborar e 
implantar projetos de infraestrutura e projeto de preservação do meio ambiente. 

Unidade Administrativa Responsável pelo Programa 

SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E LOGÍSTICA DE INFRAESTRUTURA RURAL - SELIR 

 
AÇÕES 

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  

SANEAMENTO BÁSICO RURAL  

Tipo de Ação  

Atividade Fim do Orçamento Fiscal  

Identificador de Ação Governamental (IAG)  



Ações de Acompanhamento Intensivo  

Título  

4151 - ESTRADAS VICINAIS  

Finalidade 

Dar suporte aos municípios, associações e cooperativas em serviços de engenharia, recuperar, readequar, 
conservar e preservar as estradas vicinais para melhorar as condições de transportes das pessoas, da produção 
agrícola, dos insumos e outras mercadorias; divulgação das práticas conservacionistas e capacitação dos 
técnicos das administrações municipais para conservação das estradas. 

Descrição 

Elaborar e executar os projetos de readequação e conservação de estradas vicinais com enfoque ambiental, 
através de levantamento de estradas, conformação mecânica, cascalhamento e construção de bacias de 
captação ao longo das estradas para drenagem e proteção das nascente. 

Público-alvo 

MUNICÍPIOS MINEIROS, ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS 

Produto  

QUILOMETRO READEQUADO  

Especificação do Produto  

ESTRADAS VICINAIS READEQUADAS COM ENFOQUE AMBIENTAL  

Unidade de Medida  

QUILÔMETRO  

Quadro de Metas da Ação  

 
 2019  2020  2021  2022  
Orçamentário (R$ 

1,00) 
    

Físico     
 

Detalhamento da Implementação  

Elaborar projetos e plano de trabalho junto com o demandante, assinar contrato, fornecer equipamento, fiscalizar 
a execução dos trabalhos e inspecionar condições dos equipamentos. 

 

Base Legal  

• Decreto 44.803 de 2008; 
• Lei delegada 180 de 2011 
• Lei 16.292 de 2006 / Art. 13. 

 

Unidade Administrativa Responsável pela Ação 

DIRETORIA TECNICA E ESCRITORIOS REGIONAIS 

 

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  

Projeto do Orçamento Fiscal  

Identificador de Ação Governamental (IAG)  

Ação de Acompanhamento Geral  

Título  

1008 - IRRIGA MINAS  

Finalidade 



Fomentar e apoiar o desenvolvimento da agricultura irrigada de acordo com o plano diretor de agricultura irrigada 
- PAI, bem como respeitar as condições territoriais, climáticas e socioambientais promovendo o uso adequado 
das águas para suas diversas finalidades. 

Descrição 

Expansão da agricultura irrigada no estado de forma sustentável, tendo como estratégia básica a incorporação 
de áreas com potencial em irrigação e com gestão compartilhada dos recursos hídricos. 

Público-alvo 

PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Produto  

PRODUTOR BENEFICIADO  

Especificação do Produto  

Produtores beneficiados com kits de irrigação e/ou , produtores com potencial para ampliação de área irrigada.  

Unidade de Medida  

PRODUTOR  

Quadro de Metas da Ação  

 
 2019  2020  2021  2022  
Orçamentário (R$ 

1,00) 
    

Físico     
 

Detalhamento da Implementação  

1.Cadastramento dos produtores rurais com potencial para ampliação/implantação de área irrigada, pela 
Emater; 
2. Elaboração de projetos; 
3. Implementação de sistemas de irrigação; 
4. Capacitação de produtores em irrigação, assistência técnica e extensão rural. 

 

Base Legal  

• Lei 9.433/97- política nacional de recursos hídricos 
• Lei 13199/99 – plano estadual de recursos hídricos  
• Plano diretor de agricultura irrigada 
• Decreto nº 47.144, de 25 de janeiro de 2017 e lei nº 22.257/2016 

 

Unidade Administrativa Responsável pela Ação 

SUPERINTENDÊNCA DE ENGENHARIA E LOGISTICA DE INFRAESTRUTURA RURAL - SELIR 

 

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  

Projeto do Orçamento Fiscal  

Identificador de Ação Governamental (IAG)  

Ações de Acompanhamento Intensivo  

Título  

1012 - MANEJO INTEGRADO DE SUB BACIAS HIFROGRÁFICAS  

Finalidade 

Aumentar a quantidade e qualidade de água e a conservação do solo por meio de infraestruturas com foco nas 
bacias hidrográficas do estado de Minas Gerais, revitalizando as sub-bacias e permitindo o abastecimento e uso 
racional desses recursos (água e solo) pelos agricultores e usuários da região, com a difusão tecnológica da 
prática de agricultura mais sustentável. 



Descrição 

Construção de infraestruturas de combate a processos erosivos, visando à conservação de solo e água e à 
revegetação em sub-bacias hidrográficas selecionadas. As obras serão negociadas com as comunidades que 
participarão da gestão coletiva do empreendimento através de uma organização de agricultores usuários da 
sub-bacia. 

Público-alvo 

AGRICULTORES USUÁRIOS DA SUB-BACIA SELECIONADA 

Produto  

BACIA CONSERVADA E REVITALIZADA  

Especificação do Produto  

Construção de terraços, bacias de captação de água de chuva, cercamento de nascentes, matas ciliares e de 
topo de morro, além da recuperação de estradas vicinais de forma sustentável em sub-bacias hidrográficas 
selecionadas, com a gestão coletiva do empreendimento por uma organização de agricultores. 

 

Unidade de Medida  

UNIDADE  

Quadro de Metas da Ação  

 
 2019  2020  2021  2022  
Orçamentário (R$ 

1,00) 
    

Físico     
 

Detalhamento da Implementação  

Construção de terraços, bacias de captação de água de chuva, cercamento de nascentes, matas ciliares e de 
topo de morro além da recuperação de estradas vicinais de forma sustentável em sub-bacias hidrográficas 
selecionadas, com a gestão coletiva do empreendimento por uma organização de agricultores. 

 

Base Legal  

• Decreto nº 47.144, de 25 de janeiro de 2017 e lei nº 22.257/2016  

Unidade Administrativa Responsável pela Ação 

SUPERINTENDÊNCA DE ENGENHARIA E LOGISTICA DE INFRAESTRUTURA RURAL - SELIR 

 

 


