
PROGRAMA 

Programa 

0063 - PROJETO JAÍBA 

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 

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

  

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

  2 - FOME ZERO E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL 

  8 - TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO 

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 

Articular as ações de responsabilidade do poder público estadual, mediante medidas de acompanhamento, 
execução e fiscalização relativas ao projeto Jaíba. 

Justificativa 

A agricultura irrigada, atividade capaz de levar o desenvolvimento à vasta área no extremo norte de Minas, faz 
do projeto Jaíba o maior projeto de irrigação no estado, fruto da parceria estabelecida entre governo federal e 
estadual. O projeto foi idealizado em quatro etapas, sendo que as etapas l (33.350 ha) e II (34.700 ha) estão em 
atividades e as etapas III (17.000 ha) e IV (15.850 ha) serão implementadas. Quando totalmente consolidado, o 
projeto proporcionará o incremento na geração de emprego e renda e o desenvolvimento socioeconômico do 
norte de Minas. 

Tipo de programa 

Finalístico 

Horizonte Temporal 

Contínuo  

Estratégia de Implementação 

• Restabelecer os trabalhos da comissão coordenadora, no âmbito da administração pública estadual, 
agregando os produtores e as suas associações; 
• Concessão de financiamentos aos produtores rurais, pessoas físicas ou jurídicas, com projetos instalados na 
área irrigada do projeto Jaíba e viabilidade econômico-financeira comprovada; 
• Assistência técnica e extensão rural aos produtores rurais, dias de campo, unidades demonstrativas, 
viabilização de acesso ao crédito e auxiliar as comunidades a serem inseridas nos programas de políticas 
públicas municipais, estaduais e federais; 
• Manter, apoiar e conservar o patrimônio, promover a manutenção das edificações e equipamentos, atender as 
condicionantes ambientais, manutenção de estradas, cercas e aceiros e estudos ambientais; 
• Atualizar cadastro de propriedades rurais, realizar levantamento fitossanitário, monitorar pragas, fiscalizar 
propriedades rurais e eventos agropecuários; 
• Certificar as propriedades, conforme modelos padronizados pela “produção integrada” ou protocolos 
internacionais como Globalgap; 
• Credenciar o Instituto Mineiro de Agropecuária para as certificações “PI – Produção Integrada” e Globalgap 
junto aos órgãos competentes (Mapa, Inmetro, Conselho Administrativo Globalgap). 

Unidade Administrativa Responsável pelo Programa 

SUPEREINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E LOGÍSTICA DE INFRAESTRUTURA RURAL 

 
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  

4181 - ATIVIDADE DE EXTENSÃO RURAL NO PROJETO JAIBA  

Finalidade 

Construir junto às famílias dos pequenos irrigantes, alternativas que consolidem o desenvolvimento de forma 
sustentável com responsabilidade ambiental. 

Descrição 

Ações de assistência técnica e extensão rural, visando a melhoria da qualidade de vida, garantindo a segurança 
alimentar e nutricional das comunidades envolvidas na agricultura irrigada. 

Público-alvo 

AGRICULTORES FAMILIARES 

Produto  

AGRICULTOR FAMILIAR ATENDIDO  

Especificação do Produto  

AGRICULTOR FAMILIAR PARTICIPANTE DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAIBA  

Unidade de Medida  

AGRICULTOR  

Quadro de Metas da Ação  

 
 2019  2020  2021  2022  
Orçamentário (R$ 

1,00) 
    

Físico     
 

Detalhamento da Implementação  

Visitas técnicas aos produtores, reuniões, dias de campo, demonstrações técnicas, cursos, oficinas, viabilização 
das propriedades para acesso ao crédito. 

 

Base Legal  

Lei estadual 6.704/75 e Decreto 36.834/95.  

Unidade Administrativa Responsável pela Ação 

DEPARTAMENTO TÉCNICO DA EMATER-MG, PROJETO JAIBA 

 

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  

IRRIGAÇÃO  

Tipo de Ação  

Atividade Fim do Orçamento Fiscal  



Identificador de Ação Governamental (IAG)  

Ação de Acompanhamento Geral  

Título  

4155 - OPERAÇAO, MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO PROJETO JAÍBA  

Finalidade 

Operar, manter, conservar, fiscalizar e modernizar o sistema de irrigação do complexo do projeto Jaíba, e atender 
as condicionantes ambientais do projeto visando criar condições e meios para melhorar a situação de vida das 
pessoas inseridas na região. Iniciar estudos, juntamente com o governo federal, para implantação das etapas III 
e IV. Aquisição de terras para compensação da reserva legal em substituição das terras ocupadas por famílias 
dos sem-terra. 

Descrição 

Provimento da infraestrutura necessária a operação do sistema de irrigação da etapa II do projeto Jaíba, 
prestação dos serviços comuns de irrigação compreendidos no referido perímetro, regularização dos lotes 
urbanos e rurais, bem como atendimento às condicionantes ambientais. 

Público-alvo 

IRRIGANTES DO PROJETO JAÍBA 

Produto  

SISTEMA CONCEBIDO, IMPLANTADO E MANTIDO  

Especificação do Produto  

Projeto de irrigação Jaíba etapa II funcionando regularmente com as questões fundiárias e ambientais 
regularizadas.  

 

Unidade de Medida  

SISTEMA  

Quadro de Metas da Ação  

 
 2019  2020  2021  2022  
Orçamentário (R$ 

1,00) 
    

Físico     
 

Detalhamento da Implementação  

Articular com as entidades vinculadas e com outras entidades o desenvolvimento das cadeias agrícolas no 
projeto Jaíba. 
Manter, apoiar e conservar o patrimônio; promover a regularização fundiária dos lotes urbanos e rurais, 
promover a manutenção das edificações e equipamentos e atender às condicionantes ambientais, manutenção 
de estradas, vigilância, aquisição de terras, cercas, aceiros e estudos ambientais. 

 

Base Legal  

Decreto nº 47144, de 25 de janeiro de 2017 e Lei nº 22.257/2016.  

Unidade Administrativa Responsável pela Ação 

SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E LOGISTICA DE INFRAESTRUTURA RURAL – SELIR 

 

 


