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ANEXO I - DESCRIÇÃO DOS OBJETOS DE PACTUAÇÃO 

CONTRATO DE GESTÃO DA ÁREA DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 

 

1. Indicadores Finalísticos 

 

1.1 Número de famílias beneficiadas pelo Programa Nacional do Crédito Fundiário 

Descrição: Este indicador refere-se ao número de famílias beneficiadas pelo Programa 

Nacional de Crédito Fundiário (PNCF) que oferece condições para que os trabalhadores 

rurais sem terra ou com pouca terra possam comprar um imóvel rural por meio de um 

financiamento. Os recursos ainda são usados na estruturação da propriedade e do projeto 

produtivo e na contratação Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater). Além da terra, o 

agricultor pode construir sua casa, preparar o solo, comprar implementos, ter 

acompanhamento técnico e o que mais for necessário para se desenvolver de forma 

independente e autônoma. 

Responsável: Secretaria de Estado de Assuntos Fundiários e Apoio à Reforma Agrária - 

SEARA 

Fórmula: Somatório de famílias beneficiadas 

Periodicidade de Avaliação: Anual 

Polaridade: Maior Melhor 

 

Valor de Referência 
2017 

Meta 2018 

12 60 

 

1.2 Número de imóveis georreferenciados  

Descrição: Este indicador pretende calcular as áreas que terão a etapa de 

georreferenciamento concluída. 

Responsável: Secretaria de Estado de Assuntos Fundiários e Apoio à Reforma Agrária - 

SEARA 

Fórmula: Somatório do número de imóveis georreferenciados  

Periodicidade de Avaliação: Anual 

Polaridade: Maior Melhor 

 

Valor de Referência 
2017 

Meta 2018 
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2.980 1.500 

1.3 Número de famílias tituladas 

Descrição: Este indicador refere-se ao número de famílias que receberão títulos de terras, 

garantindo a segurança jurídica e legal de posse sobre a área. 

Responsável: Secretaria de Estado de Assuntos Fundiários e Apoio à Reforma Agrária - 

SEARA 

Fórmula: Somatório do número de famílias tituladas 

Periodicidade de Avaliação: Anual 

Polaridade: Maior Melhor 

 

Valor de Referência 
2017 

Meta 2018 

1.496 1.400 

 

1.4 Número de agricultores familiares atendidos pelo Programa Garantia Safra  

Descrição: O Garantia Safra é um seguro, ou seja, uma ação de garantia de renda para as 

famílias agricultoras que vivem no Nordeste, norte de Minas Gerais, Vale do Jequitinhonha 

e Espírito Santo. Com ele, o agricultor familiar com renda de até 1,5 salário mínimo tem a 

garantia de receber o seguro, em caso de seca ou enchente que causem a perda de pelo 

menos 50% da produção do município. Os recursos são provenientes do Fundo Garantia 

Safra, formado por contribuições da União, Estados, Municípios e Agricultores Familiares. 

Responsável: Secretaria de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca - SAPE 

Fórmula: Somatório do número de agricultores atendidos 

Periodicidade de Avaliação: Anual 

Polaridade: Maior Melhor 

 

Valor de Referência 
2017 

Meta 2018 

46.096 41.942 

 

1.5 Quantidade de produtores atendidos pelo Programa Bancos de Sementes 

Descrição: O Programa Bancos de Sementes, iniciado em 2005, prevê em sua filosofia o 

fornecimento do estoque inicial de sementes selecionadas para o plantio de milho e feijão 

para subsistência das famílias e sorgo Ponta Negra para forragem dos rebanhos. Todas são 

variedades adaptadas para o semiárido e com o acompanhamento dos pesquisadores da 
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EMPARN/EMBRAPA, que através de suas pesquisas proporcionam ao agricultor familiar do 

RN, sementes precoces, de ciclo rápido para que seja aproveitada da melhor forma a quadra 

chuvosa no nosso estado. 

Responsável: Secretaria de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca - SAPE 

Fórmula: Somatório do número de produtores atendidos 

Periodicidade de Avaliação: Anual 

Polaridade: Maior Melhor 

 

Valor de 
Referência 2017 

Meta 2018 

48.022 51.430 

 

1.6 Número de agroindústrias regularizadas junto aos órgãos de Inspeção e Defesa 

Descrição: Este indicador diz respeito ao quantitativo de empresas regularizadas nos 

órgãos de Inspeção e Defesa do Rio Grande do Norte.  

Responsável: Secretaria de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca - SAPE 

Fórmula: Somatório do número de agroindústrias regularizadas 

Periodicidade de Avaliação: Anual 

Polaridade: Maior Melhor 

 

Valor de 
Referência 2017 

Meta 2018 

13 115 

 

1.7 Quantidade de produtores rurais, técnicos, estudantes e extensionistas 

capacitados 

Descrição: Este indicador tem como finalidade contabilizar a quantidade de agricultores, 

técnicos, estudantes e extensionistas que serão capacitados pela EMPARN por intermédio 

de dias de campo, cursos, palestras e visitas técnicas. 

Responsável: Empresa de Pesquisa Agropecuária do RN - EMPARN 

Fórmula: Somatório de produtores rurais, técnicos, estudantes e extensionistas capacitados 

Periodicidade de Avaliação: Anual 

Polaridade: Maior Melhor 

 

Valor de 
Referência 2017 

Meta 2018 
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1.403 500 

 

1.8 Quantidade de material genético caprino e ovino repassado aos produtores  

Descrição: As sementes geneticamente melhoradas pelos pesquisadores da EMPARN, 

para atender as condições climáticas do estado do Rio Grande do Norte, são produzidas 

anualmente pela Empresa para venda aos produtores rurais, com vistas a aumentar a 

produtividade de seus plantios. 

Responsável: Empresa de Pesquisa Agropecuária do RN - EMPARN 

Fórmula: Somatório de material genético repassado 

Periodicidade de Avaliação: Anual 

Polaridade: Maior Melhor 

 

Valor de 
Referência 2017 

Meta 2018 

144 70 

 

1.9 Quantidade de material genético bovino repassado aos produtores  

Descrição: A EMPARN mantém quatro plantéis das raças bovinas leiteiras Gir, Guzerá, 

Pardo Suiça e Sindi, de alta qualidade genética e adaptadas às condições climáticas do 

estado. Os animais são ofertados aos criadores para a melhoria de seus por intermédio de 

no mínimo cinco leilões anuais. 

Responsável: Empresa de Pesquisa Agropecuária do RN - EMPARN 

Fórmula: Somatório de material genético repassado 

Periodicidade de Avaliação: Anual 

Polaridade: Maior Melhor 

 

Valor de 
Referência 2017 

Meta 2018 

91 70 

 

1.10 Quantidade de material genético de pinto caipira repassado aos produtores  

Descrição: A galinha caipira é um dos animais de criação de maior tradição no Nordeste. A 

EMPARN produz semanalmente pinto de um dia para atender às demandas dos criadores de ave 

caipira do Rio Grande do Norte. 

Responsável: Empresa de Pesquisa Agropecuária do RN - EMPARN 
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Fórmula: Somatório de material genético repassado 

Periodicidade de Avaliação: Anual 

Polaridade: Maior Melhor 

Valor de 
Referência 2017 

Meta 2018 

189.529 168.000 

 

1.11 Número de famílias atendidas pelo PRONAF  

Descrição: Refere-se ao quantitativo de famílias atendidas pelo PRONAF (Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar), que visa do financiamento à 

implantação, ampliação ou modernização da estrutura de produção, beneficiamento, 

industrialização e de serviços no estabelecimento rural ou em áreas comunitárias rurais 

próximas, visando à geração de renda e à melhora do uso da mão de obra familiar. 

Responsável: Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do RN - EMATER 

Fórmula: Somatório de famílias atendidas 

Periodicidade de Avaliação: Anual 

Polaridade: Maior Melhor 

 

Valor de 
Referência 2017 

Meta 2018 

54.397 60.000 

 

1.12 Número de Unidades Técnicas Demonstrativas (UTDs) implantadas pelo Projeto 

Acesso a Água  

Descrição: Refere-se ao quantitativo de Unidades Técnicas Demonstrativas (UTD) 

implantadas, construídas com recurso proveniente do Projeto Acesso à Água (Ampliação da 

atividade). 

Responsável: Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do RN - EMATER 

Fórmula: Somatório do número de UTDs implantadas 

Periodicidade de Avaliação: Anual 

Polaridade: Maior Melhor 

 

Valor de 
Referência 2017 

Meta 2018 

1.656 1.677 
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1.13 Número de Escritório Municipais reformados e/ou reestruturados  

Descrição: Este indicador pretende mensurar a quantidade de Escritórios Municipais 

reestruturados ou reformados para que assim seja possível fornecer as condições 

necessárias para a prestação de assistência técnica e extensão rural nos municípios. 

Responsável: Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do RN - EMATER 

Fórmula: Somatório do número de escritórios municipais reformados e/ou reestruturados 

Periodicidade de Avaliação: Anual 

Polaridade: Maior Melhor 

 

Valor de 
Referência 2017 

Meta 2018 

51 20 

 

1.14 Número de agricultores beneficiados pelo Programa do Leite (PAA)  

Descrição: Refere-se ao quantitativo de agricultores que receberão assistência técnica pela 

EMATER no Programa Leite Potiguar, como fornecedores cuja produção será adquirida com 

recursos do programa. 

Responsável: Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do RN - EMATER 

Fórmula: Somatório do número de agricultores beneficiados 

Periodicidade de Avaliação: Anual 

Polaridade: Maior Melhor 

 

Valor de 
Referência 2017 

Meta 2018 

547 700 

 

1.15 Número de entidades sócioassistenciais e/ou educacionais beneficiadas pelo 

Programa do Leite (PAA)  

Descrição: Refere-se ao quantitativo de entidades sócioassistenciais, atendidas pelo 

Programa de Aquisição de Alimentos, modalidade Compra Direta. 

Responsável: Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do RN - EMATER 

Fórmula: Número de entidades atendidas, contabilizadas e registradas ao término do 

período da entrega dos alimentos 

Periodicidade de Avaliação: Anual 
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Polaridade: Maior Melhor 

 

Valor de 
Referência 2017 

Meta 2018 

365 400 

 

1.16 Número de famílias atendidas pelo Compra Direta Local da Agricultura Familiar 

(PAA)  

Descrição: Refere-se ao quantitativo de famílias atendidas pelo Programa de Aquisição de 

Alimentos, modalidade Compra Direta  

Responsável: Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do RN - EMATER 

Fórmula: Número de famílias atendidas, contabilizadas e registradas ao término do período 

da aquisição de alimentos 

Periodicidade de Avaliação: Anual 

Polaridade: Maior Melhor 

 

Valor de 
Referência 2017 

Meta 2018 

2.580 1.400 

 

1.17 Número de entidades atendidas pela aquisição de alimentos – PAA (Compra 

Direta)  

Descrição: Refere-se ao quantitativo de entidades sócioassistenciais, atendidas pelo 

Programa de Aquisição de Alimentos, modalidade Compra Direta. 

Responsável: Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do RN - EMATER 

Fórmula: Número de entidades atendidas, contabilizadas e registradas ao término do 

período da entrega dos alimentos 

Periodicidade de Avaliação: Anual 

Polaridade: Maior Melhor 

 

Valor de 
Referência 2017 

Meta 2018 

733 800 
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1.18 Número de inspeções sanitárias nos estabelecimentos que produzem/processam 

produtos de origem animais para consumo humano 

Descrição: Este indicador pretende contabilizar o número de inspeções sanitárias nos 

estabelecimentos que produzem/processam produtos de origem animal para consumo 

humano realizadas pelo Instituto de Defesa e Inspeção Agropecuária - IDIARN. Esta 

inspeção diz respeito ao cumprimento dos parâmetros sanitários que garantem a segurança 

alimentar e inocuidade do produto. 

Responsável: Instituto de Defesa e Inspeção Agropecuária do RN - IDIARN 

Fórmula: Somatório de inspeções realizadas 

Periodicidade de Avaliação: Anual 

Polaridade: Maior Melhor 

 

Valor de 
Referência 2017 

Meta 2018 

261 250 

 

1.19 Número de fiscalizações realizadas dos itens relacionados aos agrotóxicos e 

afins  

Descrição: Este indicador pretende contabilizar o número de fiscalizações realizadas dos 

itens relacionados aos agrotóxicos e afins pelo Instituto de Defesa e Inspeção Agropecuária 

– IDIARN com a finalidade de controle do comércio, transporte, uso e devolução das 

embalagens vazias. 

Responsável: Instituto de Defesa e Inspeção Agropecuária do RN - IDIARN 

Fórmula: Somatório do número de inspeções realizadas 

Periodicidade de Avaliação: Anual 

Polaridade: Maior Melhor 

 

Valor de 
Referência 2017 

Meta 2018 

207 300 

 

1.20 Número de fiscalizações realizadas em relação às ações de defesa sanitária 

vegetal  

Descrição: Este indicador pretende contabilizar o número de fiscalizações realizadas em 

relação às ações de defesa sanitária vegetal realizadas pelo Instituto de Defesa e Inspeção 
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Agropecuária - IDIARN. Diz respeito ao número total de fiscalizações em defesa 

agropecuária, garantindo a fitossanidade dos vegetais através da prevenção e do controle 

de pragas de importância econômica e quarentenária. 

Responsável: Instituto de Defesa e Inspeção Agropecuária do RN - IDIARN 

Fórmula: Somatório do número de inspeções realizadas 

Periodicidade de Avaliação: Anual 

Polaridade: Maior Melhor 

Valor de 
Referência 2017 

Meta 2018 

5.788 6.000 

 

1.21 Número de fiscalizações realizadas em relação às ações de defesa sanitária 

animal  

Descrição: Este indicador pretende contabilizar o número de fiscalizações realizadas em 

relação às ações de defesa sanitária animal realizadas pelo Instituto de Defesa e Inspeção 

Agropecuária - IDIARN. Diz respeito ao número total de fiscalizações em defesa 

agropecuária, garantindo a sanidade do rebanho para o controle de doenças de notificação 

obrigatória e zoonoses. 

Responsável: Instituto de Defesa e Inspeção Agropecuária do RN - IDIARN 

Fórmula: Somatório do número de fiscalizações realizadas 

Periodicidade de Avaliação: Anual 

Polaridade: Maior Melhor 

 

Valor de 
Referência 2017 

Meta 2018 

15.912 15.000 

 

1.22 Quantidade de alimentos doados no Programa Cesta Solidária  

Descrição: O Programa Cesta Solidária tem como objetivo arrecadar e selecionar produtos 

hortifrútis doados pelos permissionários da Ceasa para confecção de kits para distribuição 

a famílias cadastradas. Os kits são compostos por frutas, verduras, legumes, hortaliças e 

gêneros alimentícios conforme as doações recebidas diariamente. Este indicador refere-se 

ao peso líquido dos alimentos doados anualmente neste programa. 

Responsável: Centrais de Abastecimento do RN – CEASA 
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Fórmula: Os alimentos selecionados serão pesados e registrados no momento da doação, 

contabilizando ao término do mês o seu peso líquido, sendo considerada como tonelada a 

unidade de medida. 

Periodicidade de Avaliação: Anual 

Polaridade: Maior Melhor 

 

Valor de 
Referência 2017 

Meta 2018 

165,4 150 

1.23 Percentual de aproveitamento dos alimentos doados no Programa Cesta 

Solidária  

Descrição: Como o Programa Cesta Solidária tem a missão de sensibilizar e mobilizar os 

empresários e permissionários da Ceasa sobre os desperdícios de produtos hortifrútis que 

não têm mais valor comercial, mas que ainda mantêm suas propriedades nutricionais, sendo 

necessário selecionar o que foi doado. Este indicador refere-se ao percentual dos alimentos 

que são aproveitados em relação ao que foi doado. 

Responsável: Centrais de Abastecimento do RN – CEASA 

Fórmula: Percentual de aproveitamento = Alimentos doados / alimentos selecionados 

Periodicidade de Avaliação: Anual 

Polaridade: Maior Melhor 

 

Valor de 
Referência 2017 

Meta 2018 

67,4 60 

 

1.24 Número de pessoas beneficiadas pelo Cozinha Inteligente  

Descrição: O Programa Cozinha Inteligente tem como objetivo promover ações de 

educação alimentar para elevar o nível de saúde de famílias em situação de pobreza e 

vulnerabilidade social através do acesso à informação que motivem a produção e a ingestão 

de uma alimentação de melhor valor nutricional e de baixo custo. Este indicador refere-se à 

quantidade de pessoas que são beneficiadas pelo programa. 

Responsável: Centrais de Abastecimento do RN – CEASA 

Fórmula: Somatório do número de pessoas beneficiadas 

Periodicidade de Avaliação: Anual 

Polaridade: Maior Melhor 
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Valor de 
Referência 2017 

Meta 2018 

0 100 

 

 

 

 

 

 

 

2. Projetos Estratégicos 

 

2.1 Projeto: Ampliação e Modernização do Monitoramento Hidrometeorológico, 

Climático e Agrometereológico do RN 

 

Entrega 1: Sistema implantado  

Descrição: O sistema viabilizará as atividades da EMPARN por meio do suporte ao 

monitoramento diário das precipitações no âmbito do Rio Grande do Norte; manutenção, 

monitoramento e ampliação da rede de pluviômetros convencionais e da rede automática de 

Estações meteorológica do Rio Grande do Norte; realização da previsão do tempo para todo 

o Rio Grande do Norte; realização da previsão do clima para o semiárido e o setor leste do 

Rio Grande do Norte; realização de pesquisas nas áreas de recursos hídricos, hidrogeologia, 

meteorologia, agrometeorologia e climatologia. O sistema é dividido em 4 módulos - 

Hirdometeorológico, Módulo de Previsão de Clima e Tempo, Zoneamento e Risco Climático 

e Agrometeorológico, com valores da ordem de R$5.615.122,00. 

Órgão: Empresa de Pesquisa Agropecuária do RN - EMPARN 

META 2018: 80% do sistema implantado até 31 de dezembro de 2018. 

 

Entrega 2: Rede de Monitoramento Automático instalada  

Descrição: A rede de monitoramento comporta a instalação de estações 

agrometeorológicas em 15 microregiões do estado, telepluviometros em 100 municípios e 

plataforma de coleta de dados. O projeto viabilizará as atividades da EMPARN por meio do 

suporte ao monitoramento diário das precipitações no âmbito do Rio Grande do Norte; 

manutenção, monitoramento e ampliação da rede de pluviômetros convencionais e da rede 
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automática de Estações meteorológica do Rio Grande do Norte; realização da previsão do 

tempo para todo o Rio Grande do Norte; realização da previsão do clima para o semiárido e 

o setor leste do Rio Grande do Norte; realização de pesquisas nas áreas de recursos 

hídricos, hidrogeologia, meteorologia, agrometeorologia e climatologia. 

Órgão: Empresa de Pesquisa Agropecuária do RN - EMPARN 

META 2018: 80% da Rede implantada até 31 de dezembro de 2018. 

 

Entrega 3: Unidade de Processamento de Alto Desempenho instalada 

Descrição: A Unidade de Processamento de Alto Desempenho contemplará a aquisição e 

instalação de Equipamentos de TI, dentre eles cluster, grupo gerador, servidor de 

aplicações, notebooks, estações de trabalho e nobreaks.  

Órgão: Empresa de Pesquisa Agropecuária do RN - EMPARN 

META 2018: Unidade de Processamento de Alto Desempenho instalada até 31 de 

dezembro de 2018. 

 

2.2 Projeto: Barragem para Captação de Água  

 

Entrega 1: Barragens subterrâneas construídas 

Descrição: A barragem subterrânea é uma tecnologia de captação e armazenamento da 

água de chuva para produção de alimentos. Possui a função de reter a água da chuva que 

escoa em cima e dentro do solo, por meio de uma parede construída dentro da terra e que 

se eleva a uma altura de cerca de 50 cm acima da superfície, no sentido contrário à descida 

das águas. A barragem subterrânea forma uma vazante artificial temporária na qual o terreno 

permanece úmido por um período de dois a cinco meses após a época chuvosa, permitindo 

a plantação mesmo em época de estiagem.  

Órgão: Secretaria de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca - SAPE 

META 2018: 676 barragens subterrâneas construídas até 31 de dezembro de 2018. 

 

2.3 Projeto: Recuperação e Reforma do Perímetro Irrigado Osvaldo Amorim - Distrito 

Industrial do Baixo Assú (DIBA)  

 

Entrega 1: Obras de Recuperação e Reforma do Perímetro Irrigado Osvaldo Amorim 

executadas 

Descrição: O DIBA é um perímetro irrigado e o distrito fornece as condições necessárias 

para que os agricultores possam trabalhar a fruticultura irrigada, estando em negociação 
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importações de parte da produção local. As obras de recuperação e reforma do DIBA 

contemplarão recuperação dos canais de irrigação, recuperação do sistema elétrico e 

recuperação das estações de bombeamento.  

Órgão: Secretaria de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca - SAPE 

META 2018: 80% das obras executadas até 31 de dezembro de 2018. 

 

2.4 Projeto: Fortalecimento da Pecuária Leiteira Bovina e Caprina do RN 

 

Entrega 1: Sistema de irrigação do Capim Tifton implantado 

Descrição: Esta entrega prevê a implantação das áreas de irrigação e capim Tifton nas 

bases da EMPARN para produção de feno, por meio da implantação do sistema de irrigação.   

Órgão: Secretaria de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca - SAPE 

META 2018: Sistema de irrigação com 46 hectares de Capim Tifton implantados até 31 

de julho de 2018. 

 

Entrega 2: Obras do Centro de Manejo (Parnamirim), Centro de Formação e Galpão  

(São Gonçalo do Amarante) do Lote 01 concluídas 

Descrição: As obras do lote 01 preveem a construção de galpão no município de São 

Gonçalo do Amarante, no valor de R$ 300.437,09; Construção de Centro de Manejo de 

Reprodutores c/ 66,96 m² (Caprino), município de Parnamirim/RN: R$ 70.344,25; Reforma 

de instalações do centro de formação de inseminadores, no município de São Gonçalo do 

Amarante, no valor de R$ 192.227,36. 

Órgão: Secretaria de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca - SAPE 

META 2018: Obras do lote 01 concluídas até 31 de outubro de 2018. 

 

Entrega 3: Obras dos Centros de Manejo (Pedro Avelino) e Galpões (Pedro Avelino e 

Ipanguaçu) do Lote 02 concluídas 

Descrição: As obras do lote 02 preveem a Construção de Centro de Manejo de 

Reprodutores (Caprino), no município de Pedro Avelino/RN: R$ 70.344,25; Construção de 

Centro de Manejo de Matrizes (Caprino), no município de Pedro Avelino/RN: R$ 108.046,24; 

Construção de galpão no município de Ipanguaçu: R$ 300.437,09; Construção de galpão no 

município de Pedro Avelino: R$ 300.437,09. 

Órgão: Secretaria de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca - SAPE 

META 2018: Obras do lote 02 concluídas até 31 de dezembro de 2018. 
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Entrega 4: Obras dos Centros de Manejo (Cruzeta) do Lote 03 concluídas 

Descrição: As obras do lote 03 preveem a construção do Centro de Manejo de Matrizes 

(Caprino), no município de Cruzeta/RN: R$ 108.046,24 e a Construção do Centro de Manejo 

de Reprodutores, no município de Cruzeta/RN (Caprino), no valor de R$ 70.344,25. 

Órgão: Secretaria de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca - SAPE 

META 2018: Obras do lote 03 concluídas até 31 de dezembro de 2018. 

 

Entrega 5: Obras dos Centros de Manejo (Apodi) do Lote 04 concluídas 

Descrição: As obras do lote 04 preveem a Construção de Centro de Manejo de Matrizes 

(Caprino), no município de Apodi/RN: R$ 108.046,24 e Construção de Centro de Manejo de 

Reprodutores c/ 66,96 m², no município de Apodi/RN, orçado em R$ 70.344,25. 

Órgão: Secretaria de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca - SAPE 

META 2018: Obras do lote 04 concluídas até 31 de dezembro de 2018. 

 

Entrega 6: Tanques de resfriamento repassados 

Descrição: Para beneficiamento do leite produzido por pequenos produtores parceiros 

envolvidos no Programa do Leite, a SAPE irá realizar o repasse de tanques de resfriamento.  

Órgão: Secretaria de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca - SAPE 

META 2018: 48 tanques de resfriamento repassados aos parceiros envolvidos no 

programa do Leite até 31 de julho de 2018. 

 

Entrega 7: Botijões de sémen repassados 

Descrição: Para beneficiamento do processo produtivo de leite produzido por pequenos 

produtores parceiros envolvidos no Programa do Leite, a SAPE irá realizar o repasse de 

botijões de sémen por meio dos laboratórios de melhoramento genético e qualidade do leite.  

Órgão: Secretaria de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca - SAPE 

META 2018: 50 botijões repassados até 31 de dezembro de 2018. 

 

Entrega 8: Raquetas de Palma repassadas 

Descrição: As raquetas serão usadas como banco de sementes para produção de palma 

resistente, com estimativa média de entrega 800 raquetas/produtor, os beneficiários 

assinarão, ainda, termo de compromisso para uso do material recebido. 

Órgão: Secretaria de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca - SAPE 

META 2018: 1.5000 raquetas de palma repassadas até 31 de julho de 2018. 
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Entrega 9: Fardos de Feno comercializados para produtores de leite 

Descrição: Para beneficiamento do leite produzido por pequenos produtores parceiros 

envolvidos no Programa do Leite, a EMPARN comercializará fardos de feno a preços 

diferenciados, objetivando a potencialização da produção leiteira.  

Órgão: Empresa de Pesquisa Agropecuária do RN - EMPARN 

META 2018: 360.000 fardos de feno comercializados até 31 de dezembro de 2018. 

 

 

 

 

2.5 Projeto: Estação de Piscicultura de Santa Cruz do Apodi 

 

Entrega 1: Obras Estação de Piscicultura de Santa Cruz do Apodi executadas 

Descrição: As obras da Estação de Piscicultura de Santa Cruz do Apodi contemplarão a 

construção de tanques para produção de peixe, laboratórios, centro de treinamento, salas 

de aula e estação de reuso de água. O cronograma de execução estima 10 meses de 

execução, tendo sua previsão de início em junho de 2018. 

Órgão: Secretaria de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca - SAPE 

META 2018: 70% das obras executadas até 31 de dezembro de 2018. 

 

2.6 Projeto: Abatedouros públicos 

 

Entrega 1: Abatedouros construídos, reformados e estruturados    

Descrição: Obras de construção, reforma e estruturação de abatedouros públicos, 

objetivando dentre outros, a qualidade no consumo da carne, visto que condições 

inadequadas podem levar a população a contrair doenças como brucelose, tuberculose, e 

neurocisticercose, entre outras. 

Órgão: Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do RN - EMATER 

META 2018: 8 Abatedouros públicos construídos, reformados e estruturados até 31 

de dezembro de 2018. 

 

2.7 Projeto: Reestruturação Física da CEASA RN 
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Entrega 1: Obras de construção e reforma dos Banheiros públicos concluídas 

Descrição: Trata-se da realização das obras de construção e reforma dos Banheiros 

públicos da CEASA. 

Órgão: Centrais de Abastecimento do RN – CEASA 

META 2018: Obras concluídas até 31 de outubro de 2018. 

 

Entrega 2: Obras de sistema de esgotamento sanitário concluídas  

Descrição: Trata-se da realização das obras do sistema de esgotamento sanitário da 

CEASA  

Órgão: Centrais de Abastecimento do RN – CEASA 

META 2018: Obras concluídas até 31 de dezembro de 2018. 

 

Entrega 3: Licenciamento do Projeto de Drenagem, com Permeabilização e 

Sinalização realizado   

Descrição: Trata-se do licenciamento do projeto de drenagem, com permeabilização e 

sinalização da CEASA RN.  

Órgão: Centrais de Abastecimento do RN – CEASA  

META 2018: Licenciamento da obra realizado até 31 de dezembro de 2018. 

 

2.8 Projeto: Terminal Pesqueiro do RN 

 

Entrega 1: Edital de Licitação lançado 

Descrição: Trata-se a abertura de processo licitatório para concessão da operação do 

terminal para a iniciativa privada. 

Órgão: Secretaria de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca - SAPE 

META 2018: Edital lançado até 31 de dezembro de 2018. 

 

Entrega 2: Prestação de contas realizada 

Descrição: Trata-se do processo de prestação de contas do Terminal Pesqueiro do RN. 

Órgão: Secretaria de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca - SAPE 

META 2018: Prestação de contas realizada até 31 de dezembro de 2018. 

 

3. Agenda de Melhorias 

 



 

17 
 

3.1 Agenda: Tempo Médio de Respostas às solicitações da Lei da Transparência  

 

Entrega 1: Tempo Médio de Respostas às solicitações da Lei da Transparência a 

Transparência 

Descrição: Garantir que os órgãos e entidades signatárias deste contrato de gestão, 

deverão apresentar até 20 dias de tempo médio para às solicitações da Lei da 

Transparência, cumprindo o disposto na lei nº 12.527/2011 que dispõe sobre os tempos de 

resposta a serem observados pelos Estados para cada tipo de demanda com o fim de 

garantir o acesso a informações previsto na Constituição Federal. 

Órgãos: SAPE, EMATER, EMPARN, IDIARN, CEASA e SEARA. 

META 2018: 20 dias de tempo médio de resposta até 31 de dezembro de 2018. 

 

 

3.2 Agenda: Número de dias inscritos no CAUC 

 

Entrega 1: Número de dias inscritos no CAUC 

Descrição: Garantir que os órgãos e entidades signatárias deste contrato de gestão, 

manterão adimplência no CAUC (Cadastro Único de Convênios) do Governo Federal. A 

inadimplência do órgão ou entidade junto ao Serviço Auxiliar de Informações para 

Transferências Voluntárias – CAUC implica no bloqueio de repasses de recursos do Governo 

Federal e impede a assinatura de Contratos de Operação de Crédito. 

Órgãos: SAPE, EMATER, EMPARN, IDIARN, CEASA e SEARA. 

META 2018: 0 dias inscritos no CAUC até 31 de dezembro de 2018. 

 

De acordo com a legislação vigente, os atos relativos à revisão do Contrato de Gestão serão 

analisados por instância decisória específica da SEPLAN. 


