
Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes

da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

Programa
2066 - Reforma Agrária e Ordenamento da Estrutura Fundiária

Número de Ações 35

10 - Orçamento Fiscal 21 - Organização Agrária 631 - Reforma AgráriaSubfunção:Esfera:

0061 - Concessão de Crédito para Aquisição de Imóveis Rurais e Investimentos Básicos - Fundo de Terras

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Operações Especiais

unidadeUnidade de Medida:Família beneficiadaProduto:

Especificação do Produto

Promover o acesso à terra, por meio de crédito fundiário, necessário à compra da terra e à estruturação das novas unidades produtivas.

Descrição
Disponibilização de financiamento a trabalhadores rurais sem terra, arrendatários, meeiros, pequenos agricultores e a jovens sem terra filhos de agricultores familiares, para a
aquisição de terra e estruturação das novas unidades produtivas com a implementação de infra-estrutura.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Forma de Implementação:

O processo inicia-se na deliberação pelos interessados sobre os seguintes assuntos: escolha do imóvel a ser adquirido, negociação do preço com o proprietário, identificação dos
cultivos que serão explorados e quais as obras que devem ser feitas no imóvel, tudo em parceria com os Governos Estaduais e Consórcios de Municípios, sob a gestão financeira
do BNDES. O Fundo de Terras disponibiliza o crédito fundiário necessário a viabilização da compra da terra e implantação da infra-estrutura. A operação é descentralizada, cabendo
ao Governo Federal fiscalizar, por meio do Órgão gestor do Fundo de Terras, a aplicação dos recursos. O projeto será implantado por meio de contratos firmados com as
associações de agricultores, de convênios com os Estados ou associações de municípios, a quem imcumbirá a execução, em nível local, das ações de mobilização, recebimento
das propostas, análise da elegibilidade, avaliação e aprovação das propostas.  Aos agentes financeiros caberá a liberação do financiamento para os beneficiários.  Após a
implantação do projeto  serão feitos o monitoramento e o acompanhamento pelas Unidades Técnicas Estaduais.  Haverá também o controle social realizado pelas entidades
sindicais parceiras do Programa.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei Complementar nº 93/1998; Decreto nº 4.892/2003; Resolução CMN nº 3231/2004 e suas alterações, Resolução CMN nº 3861/2010.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria de Reordenamento AgrárioUO: 74906 - Recursos sob Supervisão do Fundo de Terras e da

10 - Orçamento Fiscal 21 - Organização Agrária 631 - Reforma AgráriaSubfunção:Esfera:

0427 - Concessão de Crédito-Instalação às Famílias Assentadas

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Operações Especiais

Família atendida com crédito instalação de Apoio inicial, Apoio Mulher, Fomento Agrícola, ambiental, Semiárido e materiais de construção.

unidadeUnidade de Medida:Família atendidaProduto:

Especificação do Produto

Dar condições de subsistência e sustentabilidade às famílias assentadas pelo INCRA por meio da concessão de crédito, em suas várias modalidades.

Descrição
Concessão de crédito individual aos assentados e assentadas da reforma agrária para dar condições iniciais de subsistência e sustentabilidade às famílias assentadas, auxiliar na
construção e recuperação de unidades habitacionais, viabilizar atividades produtivas e a recuperação ambiental, e garantir a segurança hídrica das famílias assentadas localizadas
nas áreas circunscritas pelo Semiárido reconhecidas pelo IBGE.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Forma de Implementação:

Repasse de recursos financeiros às  representações de trabalhadores rurais assentados para construção e recuperação de unidades habitacionais, compra de implementos e de
insumos produtivos, bem como de gêneros alimentícios para subsistência das famílias antes da primeira colheita. Crédito concedido às famílias assentadas com apoio da
assistência Técnica para a sua aplicação com a supervisão e fiscalização do Incra.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade Responsável: Instituto Nacional de Colonização e Reforma AgráriaUO: 74203 - Recursos sob Supervisão do Instituto Nacional de
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Constituição Federal; Lei 4.504/1964, art. 73: MP 2.183/2001; Decreto nº 59.428/1966.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 21 - Organização Agrária 127 - Ordenamento TerritorialSubfunção:Esfera:

20S3 - Apoio aos Estados para Implantação do Cadastro de Terras e Regularização Fundiária no Brasil

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Imóvel identificado via georreferenciamento, gerando peças técnicas (planta e memorial descritivo) e títulos de propriedade (nos casos de regularização).

unidadeUnidade de Medida:Imóvel georreferenciadoProduto:

Especificação do Produto

Apoiar os Estados na implantação do Cadastro de Terras para a regularização fundiária do Brasil e para a modernização dos cartórios de registro imobiliário localizados em áreas de
regularização fundiária de terras estaduais.

Descrição
Medição, processamento, gestão de rede, modernização e fortalecimento institucional visando atender a demanda de 2,2 milhões de imóveis rurais e a regularização de 600 mil
posses, utilizando tecnologia de última geração, tais como equipamento de GPS - Sistema de Posicionamento Global, estações de computação gráfica e transmissão de
informações on-line.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Execução realizada em parceria com os Orgãos Estaduais de Terra, cartórios e/ou outras instituições públicas envolvidas com atividades de regularização fundiária; e celebração de
Acordo de Cooperação Técnica entre o MDA, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ e as entidades representativas de cartórios (ANOREG/IRIB) para a digitalização de livros e
implantação de sistemas que promovam a integração com os demais órgãos responsáveis pela questão fundiária em áreas de regularização.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 4.504, de 1964; Lei nº 6.383, 1976; Lei nº 10.267, de 2001; Decreto nº 4.449, de 2002; Decreto nº 5.570, de 2005.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria de Reordenamento AgrárioUO: 49101 - Ministério do Desenvolvimento Agrário

10 - Orçamento Fiscal 21 - Organização Agrária 122 - Administração GeralSubfunção:Esfera:

20S4 - Monitoramento e Avaliação do Programa Nacional de Crédito Fundiário

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Estudos realizadosProduto:

Especificação do Produto

Acompanhar, monitorar e avaliar o Programa Nacional de Crédito Fundiário, analisando seus resultados em termos de eficácia, eficiência e efetividade com vistas à criação de
subsídios para a tomada de decisão e aperfeiçoamento do Programa.

Descrição
Realização de estudos para elaboração, aprimoramento ou disponibilização de  subsídios à formulação de políticas públicas; elaboração de instrumentos de monitoramento,
acompanhamento e avaliação de impactos; desenvolvimento dos sistemas de informação; produção e edição de publicações para divulgação e disseminação de informações sobre
políticas públicas; realização de seminários para a divulgação e debate dos estudos; execução do Plano do Monitoramento e Avaliação do Crédito Fundiário.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

A Ação pode ser implementada de forma direta ou por meio de convênios que visem a realização de estudos e pesquisas com o objetivo de elaborar, aprimorar ou dar subsídios à
formulação de políticas públicas. A Ação prevê, ainda, o desenvolvimento de um sistema de avaliação e monitoramento do Crédito Fundiário, por meio da elaboração de
instrumentos de monitoramento, acompanhamento e avaliação de impactos. Abarca também atividades que visem o desenvolvimento ou aprimoramento dos sistemas de
informação, além da produção e edição de publicações para divulgação de informações sobre políticas públicas e realização de seminários para a divulgação e debate dos estudos.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade Responsável: Secretaria de Reordenamento AgrárioUO: 49101 - Ministério do Desenvolvimento Agrário
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Lei Complementar nº 93, de 1998; Decreto nº 4.892, de 2003; e Resolução CMN nº 5.167, de 2004.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 21 - Organização Agrária 631 - Reforma AgráriaSubfunção:Esfera:

20S5 - Estruturação de Assentamentos e Investimentos Comunitários - Combate à Pobreza Rural

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Famílias com terra, com unidades produtivas estruturadas e com a infra-estrutura implantada, com assistência técnica e habilitadas para ter acesso ao PRONAF A e a aos outros
programas de apoio a agricultura familiar

unidadeUnidade de Medida:Família beneficiadaProduto:

Especificação do Produto

Proporcionar às associações beneficiárias da Linha de Financiamento Combate a Pobreza Rural do Programa Nacional de Crédito Fundiário a implantação de infraestrutura básica e
investimentos comunitários necessários à estruturação das unidades produtivas constituídas com financiamento do Fundo de Terras e da Reforma Agrária e com recursos do
Subprograma de Combate à Pobreza Rural.

Descrição
Apoio para investimentos comunitários em infra-estrutura básica e estruturação produtiva, assim considerados (moradia, abastecimento de água, rede interna de eletrificação,
construção ou recuperação de acessos internos ao imóvel, implantação de cercas, instalações produtivas, demarcação das parcelas, dentre outros); manutenção e subsistência das
famílias nos primeiros meses; e, contratação de assistência técnica e capacitação dos beneficiários na implantação inicial do projeto de forma a promover o desenvolvimento social e
produtivo.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DescentralizadaForma de Implementação:

Os recursos de investimentos comunitários são aplicados diretamente pelas associações beneficiárias por meio de contratos celebrados com os agentes financeiros do Programa
(Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, e a Caixa Econômica Federal), que atuam como mandatárias da União para a contratação dos Subprojetos de Investimentos Comunitários –
SIC. Além da aplicação de recursos de investimentos comunitários esta ação suporta também gastos com monitoria, acompanhamento e avaliação de impactos. A
operacionalização envolve, também, parcerias com os governos estaduais e municipais, organizações de trabalhadores rurais e entidades da sociedade civil.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei Complementar nº 93, de 1998; Decreto nº 4.892, de 2003; art. 6º da MP 2183-56, de 2001; Decreto nº 6.672, de 2008.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria de Reordenamento AgrárioUO: 49101 - Ministério do Desenvolvimento Agrário

10 - Orçamento Fiscal 21 - Organização Agrária 631 - Reforma AgráriaSubfunção:Esfera:

20S7 - Supervisão e Fiscalização da Concessão do Crédito Instalação às Famílias Assentadas da Reforma Agrária

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Crédito Instalação concedido, acompanhado e supervisionado, com projetos arquitetônicos elaborados e a construção, reforma e ampliação de habitações rurais assistidos.

unidadeUnidade de Medida:Crédito supervisionadoProduto:

Especificação do Produto

Supervisionar, fiscalizar e acompanhar as famílias assentadas na aplicação adequada do Crédito de Instalação, bem como prestar serviços de assistência técnica tanto na
elaboração do projeto quanto na edificação, na reforma ou na ampliação da habitação, nos projetos de assentamentos rurais.

Descrição
Supervisão e acompanhamento da aplicação do Crédito de Instalação e assistência técnica para a elaboração e para o acompanhamentos de projetos arquitetônicos.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Deslocar equipes técnicas do Incra para orientar os assentados na correta aquisição dos produtos e serviços do crédito instalação; contratar entidades não governamentais e/ou
profissionais da área de arquitetura, urbanismo e engenharia, para elaborar os projetos e acompanhar a construção, reforma e ampliação, visando otimizar e qualificar o uso e o
aproveitamento racional do espaço edificado e de seu entorno.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Infra-EstruturaUO: 49201 - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária -
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CF de 1988; Lei nº 4.504, de 1964, art.73; Lei nº 11.888, de 2008; MP 2.183, de 2001; Decreto nº 59.428, de 1966; Decretos nº 5.735 e 5.928, de 2006; e Portaria MDA nº 20, de
2009.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 21 - Organização Agrária 127 - Ordenamento TerritorialSubfunção:Esfera:

20T9 - Georreferenciamento e Digitalização da Malha Fundiária na Área de Abrangência da Lei nº 11.952, de 2009

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Área georreferenciada ou digitalizada

haUnidade de Medida:Área georreferenciadaProduto:

Especificação do Produto

Localizar, georreferenciar e demarcar a malha fundiária, e digitalizar o acervo cartorial e fundiário.

Descrição
Medição e processamento de imóveis rurais e urbanos, modernização institucional e gestão da rede para regularização de posses em área pública, utilizando tecnologia de última
geração, estações de computação gráfica e transmissão de informações on-line. Identificação e seleção do universo dos imóveis a serem trabalhados, considerando a capacidade
operacional do INCRA e serviços contratados de empresas especializadas. Definição de áreas prioritárias; delimitação e certificação de glebas e sub-glebas Ainda são
desenvolvidas atividades de discriminação, homologação, demarcação e arrecadação de terras devolutas. Sistematização das informações geoespaciais e digitalização do acervo
cartorial e fundiário.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Identificação e seleção do universo dos imóveis a serem trabalhados, considerando a capacidade operacional do INCRA e serviços contratados de empresas especializadas. Uso e
ampliação da Rede Geodésica Ativa – Rede INCRA de Bases Comunitárias do GPS e Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo do IBGE - RIBAC/RBMC. Comitês Regionais de
Certificação, reestruturação e consolidação dos mesmos. Padronização e Sistematização da coleta de dados espaciais, bem como o fluxo destes entre as Superintendências
Regionais e a Sede do INCRA. Integração das informações georreferenciadas com serviços de Registro Imobiliários e demais Entes Públicos. Georreferenciamento das áreas
públicas – Glebas Arrecadas - que, temporariamente, estão sob a administração do INCRA e serão destinadas para fins de Reforma Agrária ou Regularização Fundiária, sendo
assim, mudarão de titularidade, necessitando dessa forma, possuir seus limites referenciados ao Sistema Geodésico Brasileiro, conforme previsto na Lei 10.267 de 2001. Execução
realizada em parceria com os Órgãos Estaduais de Terra e/ou outras instituições públicas envolvidas com atividades de regularização fundiária.

Localizador (es)
0101 - Na Amazônia Legal

Lei n° 4.504/1964; Lei n° 5.868/1972; Lei 6.015/1973; Decreto nº 7.206/1973; Lei 8.629/1993; Lei 10.267/2001; Decreto nº 4.449/2002; Decreto 5.570/2005. Decreto 6.992/2009; Lei
11.952/2009.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Superintendência Nacional de Regularização Fundiaria na Amazonia LegalUO: 49201 - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária -

10 - Orçamento Fiscal 21 - Organização Agrária 631 - Reforma AgráriaSubfunção:Esfera:

20TA - Identificação e Destinação de Terras Públicas Rurais e Urbanas na Área de Abrangência da Lei nº 11.952, de 2009

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Áreas públicas destinadas, conforme procedimentos de identificação de ocupantes e destinação previstos na Lei 11.952 de 2009.

haUnidade de Medida:Área destinadaProduto:

Especificação do Produto

Identificar e cadastrar as ocupações rurais e de áreas urbanas em terras públicas localizadas na Amazônia Legal com vistas a permitir a definição da sua destinação e a
regularização fundiária.

Descrição
Diagnóstico das ocupações em terras públicas a serem regularizadas, incluindo: levantamento dos recursos naturais, socioeconômicos e culturais; mapeamento do uso atual da
gleba; levantamento da capacidade e potencial de uso do solo; e identificação ocupacional de imóveis a serem regularizados. Identificação de áreas urbanas a serem destinadas aos
Governos Municipais. Mobilização e cadastramento de ocupações em áreas rurais. Estudos e análises do mercado de terras. Vistorias das áreas passíveis de regularização,
sistematização do fluxo administrativo, análise conclusiva de processos administrativos e emissão de documentos de titulação. Abertura de processos administrativos de retomadas
de terras da União ocupadas de forma ilícita, mediante ação judicial; vistoria, avaliação e demarcação de imóveis previamente identificados como irregulares; indenização de
benfeitorias úteis e necessárias edificadas de boa fé. Destinação de áreas públicas, retificação de matrículas de glebas públicas, cancelamento de títulos e/ou registros irregulares.
Articulação interinstitucional, audiências públicas, publicidade de utilidade pública.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Unidade Responsável: Superintendência Nacional de Regularização Fundiaria na Amazonia LegalUO: 49201 - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária -
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Levantamento da situação cadastral; identificação e análise de domínio e posse, e de povos e comunidades tradicionais; levantamento dos processos administrativos formalizados
para fins de legitimação e regularização de posse e identificação de possíveis usuários a serem regularizados; identificação ocupacional; cadastramento de ocupantes nos
municípios, vilas ou glebas; pesquisas em campo de preço de terras; articulação com prefeituras e organizações não-governamentais; audiências públicas nos municípios, vilas e
glebas; produção, divulgação e distribuição de material informativo; atividades de apoio a promoção a cidadania. Execução realizada em parceria com os Órgãos Estaduais de Terra
e/ou outras instituições públicas envolvidas com atividades de regularização fundiária.

Localizador (es)
0101 - Na Amazônia Legal

Lei nº 4.504/1964; Lei nº 4.947/ 1966; Decreto-Lei nº 57/1966; Decreto nº 59.428/1966; Lei nº 5.433/1968; Lei nº 5.709/1971; Lei nº 5.868/1972; Lei nº 6.015/1973; Decreto nº
72.106/1973; Decreto nº 74.965/1974; Lei nº 6.383/1976; Lei nº 6.634/1979; Lei nº 6.746/1979; Decreto nº 84.685/1980; Decreto nº 85.064/1980; Decreto-Lei nº 1.989/1982; Lei nº
8.629/1993; Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores; Lei nº 8.847/1994; Decreto nº 1.799/1996; Lei nº 9.784/1999; Lei nº 10.267/2001; Decreto nº 4.449/2002; Decreto nº
5.570/2005; Lei nº 11.952/2009, Decreto nº 6.040/2009; Decreto nº 6.992/2009; Decreto nº 7.431/2010.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 21 - Organização Agrária 631 - Reforma AgráriaSubfunção:Esfera:

20TG - Pagamento de Indenizações Complementares nos Processos de Desapropriação de Imóveis Rurais para Reforma Agrária

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Quantidade de hectares desapropriadas que tiveram mandados de pagamentos complementares em TDAs.

haUnidade de Medida:Área indenizadaProduto:

Especificação do Produto

Cumprir o pagamento de complementação da indenização do preço da terra nua em decorrência em processos de desapropriação de imóveis rurais para  reforma agrária.

Descrição
Complementação da indenização do preço da terra nua em Títulos da Dívida Agrária - TDA em processos de desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária, nos
termos e condições constantes de sentenças judiciais e de acordos celebrados em audiência de conciliação.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Pagamento das complementações de indenização por decisões judiciais em ações de desapropriação a partir do encaminhamento dos atos administrativos necessários para
solicitar à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) o lançamento de Títulos da Dívida Agrária – TDA e descentralizar recursos para as Superintendências Regionais do INCRA.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Constituição Federal, Lei Complementar n° 76/1993, Lei 4.504/1964 e Lei nº 8.629/1993.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Obtenção de TerrasUO: 49201 - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária -

10 - Orçamento Fiscal 21 - Organização Agrária 125 - Normatização e FiscalizaçãoSubfunção:Esfera:

2105 - Gerenciamento e Fiscalização do Cadastro Rural

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Imóvel gerenciado por meio do Sistema Nacional do Cadastro Rural.

unidadeUnidade de Medida:Imóvel gerenciadoProduto:

Especificação do Produto

Auferir qualidade e funcionalidades à organização do cadastro de imóveis rurais, tanto de particulares quanto de públicos, com vistas a melhor conhecer a estrutura fundiária e
conferir maior segurança jurídica para o Serviço de Registro de Imóveis - SRI. Fiscalizar o cadastro, visando o cumprimento da função social da propriedade para subsidiar as ações
de obtenção de terras; combater à grilagem de terras e o trabalho análogo ao de escravo; verificar a legalidade dominial dos imóveis rurais e a veracidade das informações
declaradas; verificar o  limite mínimo de parcelamento de imóvel rural e identificar os imóveis passíveis de ações de reforma agrária; gerir a Rede Nacional de Cadastro Rural;
elaborar o Plano Geral de Estatísticas Cadastrais e estudos técnicos cadastrais.

Descrição
Captação, análise e crítica dos dados literais dos imóveis rurais, certificando sua regularidade e informações sobre detenção e uso temporário apresentado por iniciativa do detentor,
ação de recadastramento ou levantamento in loco (vistoria de fiscalização); fiscalização cadastral da propriedade, visando auferir a legalidade do domínio, o  cumprimento da função
social plena, inclusive com o combate trabalho análogo ao de escravo e a grilagem de terra; inserção em sistema informatizado que permite a classificação fundiária do imóvel rural,
a emissão de Certificado de Cadastro de Imóveis Rurais - CCIR; lançamento, cobrança e controle da arrecadação da Taxa de Serviços Cadastrais e intercâmbio de informações
entre o INCRA e os Serviços Registrais; qualificação dos representantes das Unidades Municipais de Cadastramento – UMC e supervisão periódica de seu funcionamento;
disponibilização de informações para estudos no estabelecimento dos índices de rendimento de produtos vegetais, extrativos florestais e para a pecuária, no cálculo do Grau de

Finalidade

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Cadastro RuralUO: 49201 - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária -
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Utilização da Terra - GUT e Grau de Eficiência na Exploração - GEE, e na fixação do Módulo Fiscal Municipal, base para a classificação dos imóveis quanto à produtividade e
tamanho; produção de dados do Plano Geral de Estatísticas - PGE; geração de informação que subsidiem políticas agrárias, agrícolas e de controle social; e capacitação dos
servidores lotados nos Serviços de Cadastro Rural e Salas da Cidadania, localizadas nas Superintendências Regionais e Unidades Avançadas do Incra, e supervisão regular dos
serviços cadastrais disponíveis ao cidadão.

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Implementar instruções emanadas dos Manuais de Cadastro Rural e de Fiscalização Cadastral com vistas a verificação do cumprimento da função social plena; firmar convênios
com Prefeituras Municipais, capacitar os servidores municipais e supervisionar o funcionamento; capacitar os servidores lotados nos Serviços de Cadastro Rural e Salas da
Cidadania das Superintendências Regionais e Unidades Avançadas do Incra; supervisionar os serviços cadastrais prestados pelas unidades de atendimento do Incra; manter o
Sistema Nacional de Cadastro Rural - SNCR; imprimir e distribuir formulários e manuais de orientação aos proprietários de imóveis; coletar, transcrever e processar os dados no
SNCR; emitir os Certificados de Cadastro de Imóveis Rurais - CCIR; lançar e cobrar taxas de serviços cadastrais; celebrar Acordos de Cooperação Técnica com órgãos estaduais de
terras e órgãos federais.

Localizador (es)
0001 - Nacional

CF de 1988; Lei nº 4.504, de 1964; Lei nº 4947, de 1966; Decreto-Lei nº 57, de 1966; Lei nº 5.433, de 1968; Lei 5.709, de 1971; Lei nº 5.868, de 1972; Lei nº 6.015, de 1973; Lei nº
6.634, de 1979; Lei nº  6.746, de 1979; Decreto-Lei nº 1.989, de 1982; Lei nº 8.629, de 1993; Lei nº 8.847, de 1994; Lei nº 9.784, de 1999; Lei nº 10.267, de 2001; Decreto nº 72.106,
de 1973; Decreto nº 74.965, de 1974; Decreto 85.064, de 1980; Decreto nº 84.685, de 1980; Decreto nº 1.799, de 1996; Decreto nº 4.449, de 2002; Decreto 5.570, de 2005.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 21 - Organização Agrária 631 - Reforma AgráriaSubfunção:Esfera:

2109 - Assistência Social, Técnica e Jurídica às Famílias Acampadas

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Família acampada assistidaProduto:

Especificação do Produto

Prestar assistência social, técnica e jurídica às famílias acampadas de trabalhadores rurais sem-terras, contribuindo para a garantia dos direitos
humanos e buscando um processo de inclusão social e produtiva dessas famílias.

Descrição
Promoção e articulação, junto às diferentes esferas governamentais e não-governamentais, de atendimento social, técnico e jurídico às famílias acampadas de trabalhadores rurais
sem-terras.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Acompanhamento das demandas judiciais que envolvem questões possessórias coletivas, inclusive com deslocamentos in loco; apoio às famílias acampadas, com a distribuição
gratuita de lonas plásticas e atividades que visem garantir a dignidade humana e inclusão social das famílias; acesso à expedição de documentos e políticas públicas sociais; apoio
no transporte das famílias devido ao cumprimento de mandados judiais de reintegração de posse, acordos para desocupação de imóveis ou mudança para assentamentos; acesso à
educação básica e assistência técnica, visando qualificação para a produção sustentável.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 4.504, de 1964.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Ouvidoria Agrária NacionalUO: 49101 - Ministério do Desenvolvimento Agrário

10 - Orçamento Fiscal 21 - Organização Agrária 127 - Ordenamento TerritorialSubfunção:Esfera:

2110 - Regularização Fundiária de Imóveis Rurais

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

imóvel identificado, georreferenciado, regularizado e titulado.

unidadeUnidade de Medida:Imóvel regularizadoProduto:

Especificação do Produto

Regularizar as ocupações rurais em terras públicas federais e estaduais, fora da Amazônia Legal. Legalizar imóveis rurais e ratificar títulos na faixa de fronteira.

Descrição

Finalidade

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Regularização FundiáriaUO: 49201 - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária -
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Realização de identificação, levantamento ocupacional, atualização cadastral, vistoria, georreferenciamento, análise processual e titulação das ocupações.

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Pactuação, supervisão, acompanhamento e fiscalização de convênios e congêneres para regularização fundiária, ratificação de títulos em faixa de fronteira e legalização de
ocupações; Vistoria prévia das ocupações (in loco); levantamento ocupacional, cadastro e georreferenciamento (simplificado para pequena e média propriedade), com fins de
conhecimento das características do imóvel e sua localização espacial, bem como seu histórico de ocupação; Análise cartorial; Análise processual; Publicação dos atos de
regularização fundiária; Vistoria (in loco) para liberação de cláusulas resolutivas; Utilização de ferramentas de geoprocessamento; Manutenção e gestão de sistema de emissão de
documentos de titulação das ocupações; Articulação com prefeituras e organizações não-governamentais; Audiências públicas; produção, divulgação e distribuição de material
informativo; Atividades de apoio a promoção da cidadania.

Localizador (es)
0001 - Nacional

0056 - Regularização Fundiária - No Estado do Sergipe

CF de 1988l; Normativos Internos do INCRA; Legislações Estaduais pertinentes; Lei nº 4.504, de 1964; Lei nº 4947, de 1966; Decreto-Lei nº 57, de 1966; Lei nº 5.433, de 1968; Lei
5.709, de 1971; Lei nº 5.868, de 1972; Lei nº 6.015, de 1973; Lei nº 6.634, de 1979; Lei nº 6.746, de 1979; Decreto-Lei nº 1.989, de 1982; Lei nº 8.629, de 1993; Lei nº 8.666, de
1993; Lei nº 8.847, de 1994; Lei nº 9.784, 1999; Lei nº 10.267, de 2001; Decreto nº 72.106, de 1973; Decreto nº 74.965, de 1974; Decreto 85.064, de 1980; Decreto nº 84.685, de
1980; Decreto nº 1.799, de 1996; Decreto nº 4.449, de 2002; Decreto 5.570, de 2005.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 21 - Organização Agrária 126 - Tecnologia da InformaçãoSubfunção:Esfera:

2114 - Estruturação, Implantação e Manutenção dos Sistemas Cadastrais e Cartográficos

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Sistemas cadastrais  e cartográficos mantidos.

unidadeUnidade de Medida:Sistema mantidoProduto:

Especificação do Produto

Manter o Sistema Nacional de Cadastro Rural - SNCR, integrando-o à outras fontes de informações federais, estaduais e municipais, sobre o meio rural, visando a construção de um
cadastro único, de forma a facilitar a definição de diretrizes de políticas agrária e agrícola; estruturar, implantar e manter o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais – CNIR, de forma a
assegurar a fidedignidade, temporalidade e atualização das informações estruturais dos imóveis rurais utilizadas pelas diversas entidades produtoras e usuárias de informações
sobre o meio rural brasileiro; microfilmar, digitalizar e manter acervo histórico cadastral literal; manter o Sistema Cartográfico do INCRA; manter o Sistema Eletrônico de Certificação
de Imóveis Rurais e o Sistema de Credenciamento de profissionais habilitados; padronizar, sistematizar e normatizar a coleta de dados espaciais, bem como o seu fluxo entre as
Superintendências Regionais e a Sede do INCRA.

Descrição
Manutenção e atualização do banco de dados e aplicativos do SNCR, responsável pela captação e pelo armazenamento das informações cadastrais literais dos imóveis rurais e
seus detentores, bem como do uso temporário da terra; estruturação, implantação e  manutenção do CNIR, por meio de ações interinstitucionais previstas na legislação vigente;
microfilmagem, digitalização da documentação cadastral que deu origem às atualizações cadastrais realizadas no SNCR, bem como a manutenção do acervo histórico cadastral
literal; depuração e inserção de informações cartográficos no banco de dados geográfico; desenvolvimento, modelagem e implantação de aplicativos que permitam a evolução dos
sistemas de automação da certificação e do credenciamento de profissionais; elaborar e implantar norma de padronização de cartografia fundiária com ferramentas e aplicativos de
automação do fluxo de dados geográficos entre as Superintendências Regionais e o banco de dados central do INCRA.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Detalhamento da Implementação: Manutenção e atualização do SNCR, responsável pela captação e pelo armazenamento das informações cadastrais literais; Implementação das
etapas previstas no Cronograma do Projeto do CNIR, e manutenção do Sistema; levantamento nacional da necessidade de microfilmagem e digitalização dos documentos
cadastrais e manutenção periódica do acervo de microfilmes e microfichas existente. Depuração e inserção de informações cartográficas no banco de dados geográfico;
desenvolvimento, modelagem e implantação de aplicativos que permitam a evolução dos Sistemas de automação da Certificação e credenciamento de profissionais; elaborar e
implantar norma de padronização da cartografia fundiária com ferramentas e aplicativos de automação do fluxo de dados geográficos entre as Superintendências Regionais e o
banco de dados central do INCRA.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei no 4.504, de 1964; Lei no 10.267, de 2007; Decreto 4.449, de 2002; Decreto no 5.570, de 2005.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Cadastro RuralUO: 49201 - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária -

10 - Orçamento Fiscal 21 - Organização Agrária 128 - Formação de Recursos HumanosSubfunção:Esfera:

2373 - Capacitação de Executores e Beneficiários do Crédito Fundiário

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Unidade Responsável: Secretaria de Reordenamento AgrárioUO: 49101 - Ministério do Desenvolvimento Agrário
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unidadeUnidade de Medida:Pessoa capacitadaProduto:

Especificação do Produto

Qualificar os encarregados da implantação dos projetos do Crédito Fundiário, seus beneficiários e o público potencial, com vistas a otimizar o alcance dos resultados, assegurando
agilidade e a correta aplicação dos recursos disponibilizados pelo Fundo de Terras.

Descrição
Disponibilização de cursos de treinamento gerencial, simpósios, conferências, workshops e outras formas de capacitação de recursos humanos,  respeitadas as peculiaridades de
cada região e Estado.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Firmar convênios com instituições públicas e privadas e/ou contratar empresas/equipes especializadas em capacitação de recursos humanos.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei Complementar nº 93, de 1998.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 21 - Organização Agrária 631 - Reforma AgráriaSubfunção:Esfera:

2B06 - Gestão Ambiental em Projetos de Assentamento de Reforma Agrária

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Assentamento com informações sobre as evoluções das atividades que visam a sua regularização ambiental (licenciamento ambiental e cumprimento de condicionantes do
licenciamento), o uso de seus recursos naturais e a eventual implementação de práticas produtivas sustentáveis (manejo de flora e de fauna e alternativas sustentáveis de produção)
estejam inseridas e atualizadas em sistema de registros de informações ambientais.

unidadeUnidade de Medida:Assentamento beneficiado/monitoradoProduto:

Especificação do Produto

Realizar a gestão ambiental dos projetos de assentamentos da reforma agrária, por meio do monitoramento das atividades relacionadas com a regularização e com o uso dos
recursos naturais, promovendo a implementação do manejo sustentável da flora ou da fauna, e incentivando a adoção de alternativas sustentáveis de produção com base
agroecológica, florestal ou agroflorestal.

Descrição
Realização da gestão ambiental dos projetos de assentamentos da reforma agrária, com o monitoramento das atividades relacionadas com a regularização e com o uso dos
recursos naturais, por meio da implantação, da manutenção e da alimentação do sistema de registros de informações ambientais, do levantamento das áreas degradadas, da
realização de vistorias, em assentamentos, ou visitas técnicas de supervisão, nas Superintendências Regionais, da realização de estudos que estabeleçam indicadores e cenários
relativos à regularidade e à recuperação de passivos ambientais como subsídios para intervenções, promovendo a implementação do manejo de flora ou de fauna como atividade
produtiva básica ou complementar visando a geração de renda e incentivando a adoção de alternativas sustentáveis de produção com base agroecológica, florestal ou agroflorestal,
instrumentalizando as Superintendências Regionais do INCRA e realizando as capacitações de assentados e técnicos de Assistência Técnica e Extensão Rural de acordo com as
respectivas necessidades e envolvimentos nas finalidades da Ação.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Custear a realização de estudos com o fim de estabelecer indicadores e formular cenários e intervenções sobre a regularidade e a recuperação de áreas degradadas; adquirir
máquinas, equipamentos, imagens de satélite, softwares, materiais cartográficos e técnicos para as ações de levantamento e conformação de banco de dados ambientais dos
projetos de assentamentos; custear a contratação de logística e a realização de estudos para as ações relacionadas com o levantamento de áreas degradadas; custear a realização
de eventos e a produção e divulgação de materiais informativos de caráter ambiental; custear a elaboração e a execução de planos e projetos de manejo sustentável; pagar as taxas
e autorizações necessárias à implementação do plano de manejo e ao escoamento e comercialização de seus produtos; adquirir equipamentos, veículos e custear as instalações
necessários à implantação do plano de manejo; custear o treinamento dos assentados visando à implantação do plano de manejo; custear a elaboração e a execução de planos e
projetos de sistemas alternativos de produção sustentável; contratar consultoria e assessoria técnica para a implementação do sistema alternativo de produção sustentável; adquirir
máquinas e equipamentos necessários à produção, processamento, comercialização e funcionamento do sistema alternativo de produção sustentável; custear construções e
recuperações de edificações e instalações necessárias ao funcionamento do sistema alternativo de produção sustentável; custear despesas para obtenção das autorizações e
registros necessários para a plena implementação, funcionamento e consolidação do sistema alternativo de produção sustentável; custear a realização de estudos de experiências
exitosas, de cadeias produtivas, de viabilidade e de impacto socioeconômico relacionados ao sistema alternativo de produção sustentável; adquirir sementes, mudas, animais,
insumos e equipamentos para implantação do sistema alternativo de produção sustentável; remunerar os assentados pelo acréscimo florestal ou agroflorestal em áreas alteradas;
custear eventos de capacitação para assentados e técnicos de ATES em práticas relacionadas com os manejo sustentável, preservação e recuperação de recursos naturais; custear
a produção e distribuição de publicações e de materiais informativos relacionados com os manejo sustentável, sistema alternativo de produção sustentável e com conservação,
preservação e recuperação de recursos naturais; adquirir veículos para as Superintendências Regionais, com o fim específico de realização de vistorias em áreas sob risco potencial
ou efetivo de cometimento de ilícitos ambientais ou para supervisionar o uso de recursos naturais e custear suas manutenções e combustíveis de veículo de instituição parceira,
para o fim específico de realização de vistorias em áreas sob risco potencial ou efetivo de cometimento de ilícitos ambientais.

Localizador (es)

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Meio Ambiente e Recursos NaturaisUO: 49201 - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária -
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0001 - Nacional

CF de 1988;; Lei nº 6.938, de 1981; Lei nº 4.771, de 1965; Lei n.º 8.629, de 1993; Resolução CONAMA nº 387, de 2006; Resolução CONAMA n.º 429, de 2011; Portaria INCRA n.º
215, de 2006; Portaria MDA n.º 20, de 2009; Normas de Execução INCRA nº 43 e 44, de 2005; Manual INCRA de Elaboração de Projetos de Recuperação de Recursos Naturais; e
legislações ambientais estaduais complementares.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 21 - Organização Agrária 392 - Difusão CulturalSubfunção:Esfera:

2C72 - Implantação de Bibliotecas Rurais - Arca das Letras

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Biblioteca implantadaProduto:

Especificação do Produto

Promover o acesso ao livro,  incentivar a leitura e formar agentes culturais nos assentamentos, nas comunidades de agricultura familiar, de remanescentes de quilombos, indígenas,
ribeirinhas e em colônias de pescadores para apoiar a educação, a cultura, o trabalho e o entretenimento, contribuindo para o desenvolvimento humano no mundo rural.

Descrição
Implantação de bibliotecas rurais com a participação das comunidades em seu planejamento e desenvolvimento e formação de agentes de leitura para a gestão autônoma e coletiva
das atividades. Cada biblioteca rural é formada com 230 livros, que são selecionados e organizados em acervos adequados às necessidades, interesses e características culturais e
produtivas de cada comunidade.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DescentralizadaForma de Implementação:

Articular comunidades, capacitar agentes de leitura, capacitar multiplicadores estaduais, adquirir mobiliário (caixa-estante), organizar acervos com procedimentos técnicos
apropriados, adquirir cartilhas técnicas, realizar eventos comunitários de entrega de bibliotecas, manutenção de acervos.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Decreto Nº 5.033, de 2004, artigo 8º, inciso I, X e XI; Portaria Nº 63, de 2004, capítulo III, artigo 82, incisos VIII, IX e X.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria de Reordenamento AgrárioUO: 49101 - Ministério do Desenvolvimento Agrário

10 - Orçamento Fiscal 21 - Organização Agrária 631 - Reforma AgráriaSubfunção:Esfera:

2C77 - Consolidação de Unidades Produtivas Financiadas pelo Fundo de Terras e da Reforma Agrária

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Famílias com unidades produtivas reestruturadas e habilitadas para acessos a outros programas de apoio a agricultura familiar.

unidadeUnidade de Medida:Família beneficiadaProduto:

Especificação do Produto

Proporcionar a recuperação ou a complementação de infra-estrutura básica e de investimentos comunitários necessários à reestruturação das unidades produtivas constituídas com
o financiamento do Fundo de Terras e da Reforma Agrária - Banco da Terra.

Descrição
Concessão de infra-estrutura básica e de estruturação produtiva, tais como: moradia, abastecimento de água, rede interna de eletrificação, construção ou recuperação de acessos
internos ao imóvel, implantação de cercas, instalações produtivas, demarcação das parcelas, assistência técnica e capacitação de beneficiários, permitindo a retomada do
desenvolvimento produtivo com sustentabilidade e, conseqüentemente, a promoção e a consolidação do projeto.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Realizar parceria com governos estaduais e municipais e organizações de trabalhadores rurais, mediante convênios sob a coordenação da Secretaria de Reordenamento Agrário.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade Responsável: Secretaria de Reordenamento AgrárioUO: 49101 - Ministério do Desenvolvimento Agrário
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Lei Complementar nº 93, de 1998; Lei nº 8.666, de 1993; Resolução CONDRAF nº 42, de 2004, Decreto nº 6170, de 2007.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 21 - Organização Agrária 422 - Direitos Individuais, Coletivos e DifusosSubfunção:Esfera:

4284 - Prevenção de Tensão Social e Violência no Campo

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Operação realizada – Será considerada como operação realizada cada intervenção, atividade ou diligência realizada, pela administração direta ou por meio de parcerias, visando a
prevenção de tensão social no campo, bem como os instrumentos formalizados para apoio às atividades e estruturação das entidades de combate à violência no campo e tensão
social.

unidadeUnidade de Medida:Operação realizadaProduto:

Especificação do Produto

Identificar e controlar possíveis situações de tensão social ou de violência no campo, principalmente com relação aos trabalhadores rurais sem-terras, bem como apoiar as
instituições de combate e prevenção à violência no campo e à tensão social, inclusive em sua estruturação.

Descrição
Monitoramento e controle das possíveis situações de tensão social, conflito e violência no campo, por meio de ações de assistência social, técnica, jurídica e de garantia da
cidadania, bem como por meio da presença do Estado, apoiando as atividades e estruturação das entidades de combate à violência no campo e tensão social.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Interlocução junto aos setores constituídos do Poder Público local e a Sociedade Civil Organizada, visando executar, de forma direta ou por meio de parcerias, atividades para
identificar e prevenir/solucionar situações de tensão social, conflito ou violência no campo. Realização de convênios e outros instrumentos visando o apoio às atividades e
estruturação das entidades de prevenção de violência no campo e tensão social.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Decreto no 5.033, de 2004.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Ouvidoria Agrária NacionalUO: 49101 - Ministério do Desenvolvimento Agrário

10 - Orçamento Fiscal 21 - Organização Agrária 128 - Formação de Recursos HumanosSubfunção:Esfera:

4288 - Capacitação de Mediadores de Conflitos Sociais

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Capacitação de mediadores para atuar na prevenção, mediação e solução de tensões e conflitos sociais no campo

unidadeUnidade de Medida:Mediador capacitadoProduto:

Especificação do Produto

Capacitar e aperfeiçoar mediadores de conflitos sociais, na prevenção, mediação e solução de conflitos sociais no campo.

Descrição
Realização de cursos, encontros, seminários, oficinas, fóruns, intercâmbios, dentre outros processos de capacitação.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Interlocução e realização de parcerias com instituições de ensino, entidades governamentais e sociedade civil organizada, para desenvolver cursos no âmbito nacional, estadual ou
local, com atualizações e aperfeiçoamento, segundo a freqüência da evolução do conhecimento e dos processos.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Ouvidoria Agrária NacionalUO: 49101 - Ministério do Desenvolvimento Agrário
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Decreto no 5.033, de 2004

10 - Orçamento Fiscal 21 - Organização Agrária 122 - Administração GeralSubfunção:Esfera:

4300 - Atendimento de Denúncias - Ouvidoria Agrária Nacional

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Denúncia atendidaProduto:

Especificação do Produto

Atender, encaminhar e responder às denúncias relacionadas a tensões sociais no campo e a conflitos agrários.

Descrição
Recepção, triagem e distribuição das denúncias para análise e depuração, com o subseqüente encaminhamento às autoridades competentes para apuração, promovendo o
monitoramento e controle dos respectivos andamentos, respondendo e arquivando o resultado.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Disponibilização de acesso, por meio de 0800 (call center), telefone, correio eletrônico (e-mail), atendimento direto e demais modalidades, para a recepção de denúncias envolvendo
tensão social no meio rural, conflitos agrários e violência no campo, bem como demais questões agrárias afetas ao MDA.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Decreto no 5.033, de 2004
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Ouvidoria Agrária NacionalUO: 49101 - Ministério do Desenvolvimento Agrário

10 - Orçamento Fiscal 21 - Organização Agrária 631 - Reforma AgráriaSubfunção:Esfera:

4304 - Mediação de Conflitos Agrários

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Conflito atendidoProduto:

Especificação do Produto

Solucionar conflitos agrários coletivos.

Descrição
Mediação das situações de conflitos agrários coletivos, por meio da atuação direta de servidores e da interação com os diversos órgãos envolvidos, buscando a solução pacífica dos
conflitos.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Interlocução com os atores envolvidos no conflito em questão, instituições afetas e sociedade civil organizada.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Decreto nº 5.033, de 2004.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Ouvidoria Agrária NacionalUO: 49101 - Ministério do Desenvolvimento Agrário

10 - Orçamento Fiscal 21 - Organização Agrária 691 - Promoção ComercialSubfunção:Esfera:

4320 - Fomento à Agroindustrialização e à Comercialização - Terra Sol

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Família beneficiadaProduto:

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Desenvolvimento de AssentamentosUO: 49201 - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária -
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Família beneficiada com agroindústria recuperada/ implementada, com atividade não agrícola apoiada e com atividades de capacitação.

Especificação do Produto

Incrementar a renda nos projetos de assentamento rurais, por meio de atividades socioeconômicas sustentáveis, valorizando as características regionais, as experiências e as
potencialidades locais, bem como a supervisionar e acompanhar a execução.

Descrição
I) Apoio a implantação e a recuperação de agroindústrias: a) contratação de serviços de consultoria ou assessoria técnica, de forma temporária, para agroindústrias implantadas ou
em implantação; b) capacitação de assentados e técnicos para a atividade agroindustrial; c) aquisição de máquinas e equipamentos; d) construção ou recuperação de edificações e
instalações; e) contratação de serviços para elaboração de projetos de engenharia; f) obtenção de licenças e de alvará de funcionamento.  II) Inserção mercadológica da produção
dos assentados: a) realização de pesquisas de mercado e estratégias de comercialização; b) promoção, divulgação e comercialização dos produtos da reforma agrária; c)
construção ou recuperação de edificações e aquisição de equipamentos para viabilizar a comercialização dos produtos da reforma agrária; d) desenvolvimento de logotipos e
embalagens adequadas ao mercado; e) realização de estudos de cadeias produtivas; f) certificação de origem, de nichos de mercado, e orgânica; g) capacitação de assentados em
gestão administrativa, comercialização, processamento de alimentos e boas práticas de fabricação. III) Fomento as atividades econômicas não agrícolas de artesanato, turismo rural
e restaurante rural nos assentamentos da reforma agrária. IV) Acompanhamento, monitoramento e fiscalização da implementação da ação em campo.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

A Ação será implementada pela contratação direta pela autarquia (por meio de suas Superintendências Regionais e Sede), realização destaques orçamentários para outros órgãos
da União ou por meio de Convênios com entidades governamentais e não governamentais sob a supervisão e fiscalização do Incra.

Localizador (es)
0001 - Nacional

0026 - No Estado de Pernambuco

0029 - No Estado da Bahia

0031 - No Estado de Minas Gerais

0035 - No Estado de São Paulo

0042 - No Estado de Santa Catarina

0043 - No Estado do Rio Grande do Sul

0060 - Sorocaba - SP

0101 - Municípios de até 50 mil habitantes - Programa Territórios da Cidadania

CF de 1988; Lei 4.504, de 1964; Lei nº 8.171, de 1991; Lei nº 8.629, de 1993; Lei nº 8.666, de 1993; Decreto nº 6.170, de 2007; Portaria nº 80 de 2002; Portaria Interministerial
MP/MF/MCT nº 127, de 2008; IN INCRA nº 15, de 2004; e  NE Incra nº 76, de 2008.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 21 - Organização Agrária 631 - Reforma AgráriaSubfunção:Esfera:

4358 - Titulação, Concessão e Destinação de Imóveis Rurais em Projetos de Assentamento

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Título de doação, contrato de cessão de uso, contrato de concessão de uso, Título de domínio e contrato de concessão de direito real de uso.

unidadeUnidade de Medida:Documento de titulação expedidoProduto:

Especificação do Produto

Transferir o domínio, em caráter provisório ou definitivo, de imóveis rurais em áreas de projetos de assentamento para beneficiários da reforma agrária e para as entidades públicas
ou privadas.

Descrição
Concessão documentação às famílias assentadas, a título provisório (concessão de uso) ou definitivo (título de domínio) e às entidades públicas ou privadas, na forma de doação,
cessão ou concessão de uso; b) realização de vistorias periódicas para verificação do cumprimento de cláusulas contratuais; c) realização de procedimentos técnicos,
administrativos e jurídicos para retomada das parcelas e reversão do domínio ao INCRA, visando sua redestinação; d) realização de procedimentos para destinação de áreas
remanescentes dos projetos.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Esta ação é implementada por meio de execução direta e promove a titulação e destinação dos imóveis que são objeto da política de reforma agrária. Inicialmente é realizada a
titulação provisória através da expedição e assinatura do Contrato de Concessão de Uso que é um instrumento regido por cláusulas resolutivas que estabelecem direitos e
obrigações entre o Incra e o beneficiário da reforma agrária.
Nos assentamentos ambientalmente diferenciados, serão outorgados aos beneficiários o Contrato de Concessão de Direito Real de Uso, uma vez que esses imóveis não são objeto
de transferência definitiva de domínio. A titulação definitiva das áreas que serão objeto de transferência de domínio é realizada, posteriormente, quando verificado o cumprimento
das condições resolutivas dos contratos de concessão de uso firmados anteriormente. Os Títulos de Domínio são outorgados também sob condições resolutivas, sendo que os

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Desenvolvimento de AssentamentosUO: 49201 - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária -
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beneficiários ficam vinculados a essas cláusulas pelo período definido em lei e até que ocorra a liberação formal por parte do Incra. Essa liberação ocorre quando verificado o
cumprimento dos compromissos assumidos nas cláusulas dos documentos de titulação. Se verificado o não cumprimento das condições resolutivas dos documentos de titulação, a
qualquer tempo, são realizados procedimentos técnicos, administrativos e jurídicos para a retomada das parcelas e reversão do domínio ao INCRA ou da União, visando sua
redestinação. No caso de perda de vocação agrícola de áreas remanescentes dos projetos, são adotados procedimentos para sua destinação na forma da Lei.  Efetivar o
pagamento de indenizações relativas às benfeitorias de boa fé existentes nos lotes, nas situações em que o imóvel objeto da reforma agrária reverte-se ao patrimônio do Incra ou da
União, em conformidade com a lei.

Localizador (es)
0001 - Nacional

CF de 1988, art. 189; Lei nº 4.504, de 1964;Lei nº 5.954, de 1973; Lei nº 8.629, de 1993; MP nº 2.183-56, de 2001; Lei nº 9.636, de 1998; Decreto nº 59.428, de 1966; NE Incra nº
33, de 2003; IN Incra nº 30, de 2006; IN Incra nº 47, de 2008; e NE nº 93, de 2010.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 21 - Organização Agrária 127 - Ordenamento TerritorialSubfunção:Esfera:

4426 - Georreferenciamento da Malha Fundiária Nacional

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Imóvel  inserido no banco de dados geográfico de imóveis georreferenciado  e certificação emitida

unidadeUnidade de Medida:Imóvel georeferenciadoProduto:

Especificação do Produto

Georreferenciar imóveis rurais públicos e privados e fiscalizar esse serviço. Ampliar e manter a Rede Geodésica Ativa - Rede INCRA de Bases Comunitárias do GNSS. Manter as
atividades do Comitê Nacional de Certificação e Credenciamento e dos Comitês Regionais de Certificações. Digitalizar o acervo fundiário analógico das Superintendências Regionais
e dos Governos Estaduais.

Descrição
Georreferenciamento de imóveis rurais, através do levantamento de campo, com o auxilio de tecnologia de posicionamento global (GNSS) e Sensoriamento Remoto, incorporando-
os  ao Acervo Fundiário Digital do INCRA.  Fiscalização padronizada dos serviços topográficos executados em interesse do INCRA. Manutenção do funcionamento da Rede
Geodésica Ativa - Rede INCRA de Bases Comunitárias do GNSS- RIBAC, indispensável aos serviços de georrefereciamento e certificação dos imóveis rurais.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Implementar instruções emanadas da legislação e normativos que regem o georreferenciamento,  Certificação de Imóveis Rurais das diretrizes e bases da Cartografia Brasileira.
Promover a função de estado de fiscalização dos serviços contratados de demarcação topográfica e georreferenciamento de imóveis rurais. Promover a Certificação de Imóveis
Rurais. Manter o serviço de disponibilização gratuita de dados, via web, das estações de referência da Rede INCRA de Bases Comunitárias GPS – RiBaC.  Agregar, depurar, inserir
e atualizar o acervo fundiário digital do INCRA.

Localizador (es)
0001 - Nacional

CF de 1988; Lei 6.015, de 1973, Lei 8.666, de 1993; Lei nº 10.267, de 2001; Decreto nº 89.817, de 1984; Decreto nº 6.666, de 2008; Decreto nº 4.449, de 2002; Decreto 5.570, de
2005; e Normativos do INCRA.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de CartografiaUO: 49201 - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária -

10 - Orçamento Fiscal 21 - Organização Agrária 631 - Reforma AgráriaSubfunção:Esfera:

4460 - Pagamento de Indenização Inicial nas Aquisições de Imóveis Rurais para Reforma Agrária

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Áreas de terras de imóveis rurais desapropriadas ou adquiridas.

haUnidade de Medida:Área obtidaProduto:

Especificação do Produto

Obter áreas rurais por desapropriação ou aquisição direta para implantação de assentamentos de trabalhadores rurais, permitindo a imediata imissão na posse.

Descrição
Pagamento inicial de valores referentes à obtenção de imóveis rurais e indenização de benfeitorias de posseiros em áreas destinadas à reforma agrária, mediante indenização da
terra nua em Títulos da Dívida Agrária - TDA e das benfeitorias em moeda corrente, de acordo com os respectivos decretos de desapropriação por interesse social ou homologação
dos acordos de compra e venda direta.

Finalidade

DiretaForma de Implementação:

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Obtenção de TerrasUO: 49201 - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária -
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Detalhamento da Implementação
Pagar as desapropriações e aquisições de imóveis rurais, através de Títulos da Dívida Agrária para a terra nua e em dinheiro para as benfeitorias úteis e necessárias do proprietário
e para as edificadas de boa fé por posseiros não beneficiários da reforma agrária.

Localizador (es)
0001 - Nacional

CF de 1988, Lei Complementar nº 76, de 1993, Lei nº 4.504, de 1964, Lei nº 8.629, de 1993, e Decreto nº 433, de 1992.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 21 - Organização Agrária 366 - Educação de Jovens e AdultosSubfunção:Esfera:

4474 - Educação de Jovens e Adultos no Campo

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Trabalhador rural assentado alfabetizado e escolarizado em condições de continuar ampliando sua escolaridade.

unidadeUnidade de Medida:Trabalhador rural escolarizadoProduto:

Especificação do Produto

Capacitar, alfabetizar e escolarizar jovens e adultos assentados pela reforma agrária que não tiveram acesso ao ensino fundamental ou não lograram concluí-lo na idade própria,
mediante a utilização de metodologias específicas para o campo, dando-lhes condições de domínio da leitura e da escrita, além de conhecimentos básicos sobre sociedade e
desenvolvimento sustentável, de forma a permitir a sua inserção social.

Descrição
Capacitação, alfabetização e escolarização para jovens e adultos das áreas de Reforma Agrária que não tiveram acesso ao ensino fundamental ou não lograram concluí-lo em idade
regular, considerando as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, utilizando metodologias específicas que considerem o contexto sócio-
ambiental e a diversidade cultural do campo, que garantam a alternância regular de períodos de estudos (tempos diferenciados de aprendizados), bem como o envolvimento das
comunidades onde estes trabalhadores rurais residem, contribuindo para o desenvolvimento sustentável dos assentamentos.  Capacitação de educadores, para atuarem nas
escolas dos assentamentos, e de coordenadores locais, que agem como multiplicadores e organizadores de atividades educativas comunitárias. Articulação de apoio à melhoria da
infraestrutura das escolas dos assentamentos na perspectiva de que sejam estruturadas com instalações físicas apropriadas e adequadamente equipadas, inclusive com bibliotecas
e acesso aos meios de comunicação e de informática.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DescentralizadaForma de Implementação:

Os cursos serão realizados por meio da celebração de contratos, convênios, termo de cooperação e outros instrumentos congêneres com instituições de ensino públicas federais,
estaduais e municipais, fundações de apoio, escolas técnicas e agrotécnicas, centros de formação tecnológica e outras instituições de ensino privadas sem fins lucrativos, sob
supervisão e fiscalização do INCRA

Localizador (es)
0001 - Nacional

CF de 1988l, art. 205,  206 e 207;  Lei n.º 10.172, de 2001; Lei n.º 9.394, de 1996); Decreto n.º 2.208, de 1997; Decreto 7.352, de 2010, art. 11-18; Decreto n.º 6.672, de 2008, art.1º,
§ 1º. Resoluções do Conselho Nacional de Educação;  Resolução CNE/CEB n.º 01, de 2002; Resolução CNE/CEB n.º 01, de 2006.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Educação do Campo e CidadaniaUO: 49201 - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária -

10 - Orçamento Fiscal 21 - Organização Agrária 363 - Ensino ProfissionalSubfunção:Esfera:

6952 - Concessão de Bolsas de Capacitação e Formação Profissional em Assistência Técnica, Pedagógica e Social

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Profissional Capacitado para atuar nos assentamentos de Reforma Agrária

unidadeUnidade de Medida:Profissional capacitadoProduto:

Especificação do Produto

Capacitar profissionais egressos das ciências agrárias e de áreas afins a Reforma Agrária, à prestação de uma nova concepção de assistência técnica e social, direcionada para
uma matriz tecnológica ambientalmente sustentável e condizente com as peculiaridades dos assentamentos de Reforma Agrária. Propiciar para os alunos dos cursos
profissionalizantes de nível médio e superior do PRONERA, bolsa de estudo e/ou estágio para atuarem junto as equipes de ATES e ATER, as escolas e outros programas de
Governo em execução nos assentamentos, na perspectiva de estimular o processo de  aproximação entre a educação e trabalho e do aluno reafirmar o envolvimento com sua
comunidade, desenvolvendo atividades de reflexão, problematização e intervenção, reforçando a relação escola-comunidade.

Descrição
Concessão de bolsa para estágio de vivência e de especialização lato sensu em regime de alternância, com atuação em assentamentos da Reforma Agrária, garantindo o
permanente espaço de reflexão e orientação para a promoção do desenvolvimento sustentável do campo. Os jovens e adultos das áreas de Reforma Agrária, matriculados nos

Finalidade

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Educação do Campo e CidadaniaUO: 49201 - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária -
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cursos profissionalizantes de nível médio e superior, ofertados pelo PRONERA, no ultimo período, receberão bolsa para atuarem junto às equipes de ATES e ATER nas escolas e
em outros programas de Governo em execução nos assentamentos, onde realizarão os estágios curriculares obrigatórios e desenvolverão ações de assistência técnica produtiva,
social, ambiental e pedagógica. O processo de formação pelo qual estes jovens passarão contribuirá para um imprescindível processo de produção de novos conhecimentos
necessários à mudança do modelo de desenvolvimento e para criação de uma nova matriz tecnológica, baseada nos princípios da agroecologia e do desenvolvimento sustentável.

Detalhamento da Implementação

DescentralizadaForma de Implementação:

Os cursos serão realizados por meio da celebração de contratos, convênios, termo de cooperação e outros instrumentos congêneres com instituições de ensino públicas federais,
estaduais e municipais, fundações de apoio, escolas técnicas e agrotécnicas, centros de formação tecnológica e outras instituições de ensino privadas sem fins lucrativos, sob
supervisão e fiscalização do INCRA.

Localizador (es)
0001 - Nacional

CF de 1988, art. 205,  206 e 207; Lei n.º 10.172, de 2001; Lei n.º 9.394, de 1996); Decreto n.º 2.208, de 1997; Decreto 7.352, de 2010, art. 11-18; Decreto n.º 6.672, de 2008, art.1º,
§ 1º; Resoluções do Conselho Nacional de Educação relativas às normas para o Ensino Superior no Brasil e normas para os cursos Técnicos de Nível Médio e Graduação
Tecnológica;  Resolução CNE/CEB n.º 01, de 2002; Resolução CNE/CEB n.º 01, de 2006.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 21 - Organização Agrária 363 - Ensino ProfissionalSubfunção:Esfera:

8370 - Capacitação e Formação Profissional de Nível Médio e Superior para a Reforma Agrária

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Profissional formado e capacitado para atuar nos assentamentos de Reforma Agrária.

unidadeUnidade de Medida:Profissional formadoProduto:

Especificação do Produto

Capacitar e formar profissionais de nível médio e de nível superior em cursos de graduação e pós-graduação, em diferentes áreas do conhecimento, de modo a atender a demanda
por profissionais com formação e titulação adequados às características e aos desafios da realidade do campo, de administrar e organizar a produção agropecuária, de associações
e de cooperativas, valorizando a identidade sócio-política e cultural dos alunos e articulando os conhecimentos científicos e os saberes sociais produzidos no contexto em que estão
inseridos, com vistas à melhoria da qualidade de vida nos assentamentos.

Descrição
Capacitação e formação profissional mediante a oferta de cursos de nível médio e de nível superior de graduação ou pós-graduação, por meio de metodologias específicas que
considerem o contexto sócio-ambiental e as diversidades culturais do campo, que garantam a "alternância regular de períodos de estudos" (tempos diferenciados de aprendizados),
bem como o envolvimento das comunidades onde estes trabalhadores rurais residem, contribuindo para o desenvolvimento sustentável dos assentamentos. Ampliar a formação de
educadores das áreas de Reforma Agrária, com oferta de cursos de licenciaturas e pedagogia. Promover o diálogo e a pesquisa científica entre as comunidades assentadas e as
universidades.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DescentralizadaForma de Implementação:

Os cursos serão realizados por meio da celebração de contratos, convênios, termo de cooperação e outros instrumentos congêneres com instituições de ensino públicas federais,
estaduais e municipais, fundações de apoio, escolas técnicas e agrotécnicas, centros de formação tecnológica e outras instituições de ensino privadas sem fins lucrativos, sob
supervisão e fiscalização do INCRA.

Localizador (es)
0001 - Nacional

CF de 1988, art. 205, 206 e 207; Lei n.º 10.172, de 2001; Lei n.º 9.394, de 1996); Decreto n.º 2.208, de 1997. Decreto 7.352, de 2010, art. 11-18; Decreto n.º 6.672, de 2008, art.1º, §
1º; Resoluções do Conselho Nacional de Educação;  Resolução CNE/CEB n.º 01, de 2002; Resolução CNE/CEB n.º 01, de 2006.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Educação do Campo e CidadaniaUO: 49201 - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária -

10 - Orçamento Fiscal 21 - Organização Agrária 631 - Reforma AgráriaSubfunção:Esfera:

8374 - Licenciamento Ambiental de Assentamentos da Reforma Agrária

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

As licenças ambientais protocoladas são: Licença Prévia (LP) e Licença de Instalação e Operação (LIO) e outras conforme estabelecido pela Legislação Ambiental Estadual.

unidadeUnidade de Medida:Licença ambiental protocoladaProduto:

Especificação do Produto

Licenciar e regularizar os assentamentos da reforma agrária nos questões ambientais.
Finalidade

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Meio Ambiente e Recursos NaturaisUO: 49201 - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária -
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Descrição
Realização de estudos e diagnósticos voltados ao licenciamento ambiental dos projetos de assentamento; obtenção e custeio do licenciamento ambiental nas suas diversas
modalidades conforme estabelecido pela legislação federal e estadual; pagamento de taxas relativas à expedição de licenças, outorgas e publicações de licenças e material de
educação ambiental e outros similares; pagamento de taxas aos órgãos ambientais relativas à averbação da reserva legal, quando for o caso; sensibilização e capacitação dos
assentados quanto à importância da manutenção dos recursos naturais nos Projetos de Assentamento de Reforma Agrária e do projeto de conservação ou de recuperação de áreas
degradadas ou protegidas a ser implementado nos assentamentos; publicação de material informativo; Implantação de projetos de recuperação das Áreas de Preservação
Permanente (APP) e de Reserva Legal; e realização de práticas tecnológicas que visem a recuperação dos solos, como cumprimento das condicionantes definidas pelos órgãos
ambientais competentes no âmbito do licenciamento ambiental.

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

:Requerer e pagar licenciamento ambiental exigido para a criação e implantação do projeto de assentamento rural; promover a contratação de entidades para realizar os estudos
básicos para subsidiar o licenciamento; realizar a averbação em cartório e executar a demarcação e cercamento das Áreas Legalmente Protegidas  quando for o caso; implantar
projetos de recuperação das Áreas de Preservação Permanente (APP) e de Reserva Legal, e realizar práticas tecnológicas que visem à recuperação dos solos, como cumprimento
das condicionantes definidas pelos órgãos ambientais competentes no âmbito do licenciamento ambiental; sensibilizar e capacitar os assentados quanto à importância manutenção
dos recursos naturais e do projeto de conservação e/ou recuperação de áreas degradadas e/ou protegidas a ser implementado nos assentamentos, bem como publicação de
material informativo.

Localizador (es)
0001 - Nacional

CF de 1988; Lei nº 6.938, de 1981; Lei nº 4.771, de 1965; Resolução CONAMA nº 387, de 2006; Normas de Execução INCRA nº 43 e 44, de 2005 e Manual INCRA de Elaboração
de Projetos de Recuperação de Recursos Naturais; e Acórdãos TCU nº 2.633, de 2007 e nº 1.684, de 2008.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 21 - Organização Agrária 127 - Ordenamento TerritorialSubfunção:Esfera:

8378 - Gestão de Terras Públicas

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Área identificada, arrecadada e destinada

haUnidade de Medida:Área diagnosticadaProduto:

Especificação do Produto

Realizar a Gestão das terras públicas federais e apoiar na gestão das estaduais, Promovendo, mediante processo discriminatório ou de arrecadação sumária, a demarcação
topográfica, a incorporação e posterior destinação de terras públicas federais, para fins de regularização fundiária, reforma agrária, doação para municípios, concessão de direito real
de uso para unidades de conservação, dentre outras. .

Descrição
Localizar, identificar, demarcar, arrecadar e destinar terras públicas devolutas.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Abertura de processos administrativos discriminatórios; identificação ocupacional; Cadastramento de ocupantes; Análise de cadeia dominial, Análise cartorial; Análise processual;
Arrecadação e destinação; Aquisição, análise e interpretação de imagens de satélite e fotos aéreas; Articulação com prefeituras e organizações não-governamentais; Audiências
públicas; Produção, divulgação e distribuição de material informativo; atividades de apoio a promoção a cidadania.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Constituição Federal/1988; Legislações estaduais; Normativos internos do Incra; Lei nº. 4.504/1964; Lei nº. 6.383/1976; Lei nº. 6.634/1979; Lei nº. 8.629/1993; Lei nº. 8.666/1993 e
alterações posteriores; Lei nº. 10.267/2001; Decreto nº. 59.428/1966; Decreto nº. 4.449/2002; Lei 11.952/2009, Decreto 6.829/2009; Decreto 6.992/2009

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Regularização FundiáriaUO: 49201 - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária -

10 - Orçamento Fiscal 21 - Organização Agrária 631 - Reforma AgráriaSubfunção:Esfera:

8384 - Cadastro, Seleção e Homologação de Famílias Beneficiárias do Programa Nacional de Reforma Agrária

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Família cadastrada, selecionada, legitimada e homologada

unidadeUnidade de Medida:Família assentadaProduto:

Especificação do Produto

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de ImplantaçãoUO: 49201 - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária -
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Assentar famílias do público da Reforma Agrária por meio da obtenção de imóveis rurais, criar e implantar projetos de assentamento sustentáveis com infra-estrutura básica, crédito
instalação e licenciamento ambiental, e proceder a supervisão ocupacional dos lotes.

Descrição
Identificação, cadastramento, digitação, seleção, legitimação, homologação e acompanhamento das famílias beneficiárias da reforma agrária, na tipologia: a) Trabalhadores rurais;
b) Atingidos por barragem; c) Ocupantes não índios de terras indígenas (TI), de unidades de conservação (UC) e não quilombolas de territórios quilombolas (TQ); d) Reconhecidos
de projetos de assentamento das esferas administrativas (Federal, Estadual e Municipal); e) Populações tradicionais (Ribeirinhos, Faxinalenses, Fundo de Pasto, Extrativistas em
geral); f) Minifundiários com área menor que um módulo rural; g) Parceiros, arrendatários e posseiros; h) Trabalhadores rurais assalariados temporários e permanentes;  i) Demais
entidades familiares que se enquadrem nos critérios do PNRA; manutenção do cadastro de informações dos beneficiários da reforma agrária, principalmente no que se refere aos
dados sobre a situação de famílias assentadas, desistentes, eliminadas, evadidas, tituladas e quanto à elegibilidade, bem como produzir dados para a análise da situação sócio-
econômica; execução de procedimentos operacionais e administrativos para identificar e corrigir inconsistências referentes aos critérios de elegibilidade na seleção de beneficiários
da reforma agrária; e j)  Realizar procedimentos técnicos, administrativos e jurídicos para retomada das parcelas e reversão do domínio ao INCRA, visando sua destinação;

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

a) Deslocar equipes técnicas do INCRA para realizar o cadastro das famílias por inscrições, coleta e digitação da informação e posteriormente homologar as famílias beneficiárias;
deslocar equipes para realizar a legitimação das famílias selecionadas;
b) Transportar as famílias beneficiárias para os assentamentos definitivos; deslocar equipes para viabilizar a documentação das famílias.
c) Cruzamento de informações com bases governamentais para seleção das famílias
d) Contratar digitadores para inserção de famílias identificadas para seleção, quando for o caso, e
e) Realizar procedimentos técnicos, administrativos e jurídicos para retomada das parcelas e reversão do domínio ao INCRA, visando sua destinação.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 4.504, de 1964; Lei nº 8.629, de 1993; Lei nº 9.784, de 19/99, Lei nº 10.279, de 2001; Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001; Decretos nº 59.428, de 1966; Decreto nº 1.775,
de 1996; Decreto nº 5.390, de 2005; Decreto n° 7342, de 2010; Instruções Normativas INCRA nº 20, de 2005, nº 38, de 2007, nº 42, de 2007, e nº 47, de 2008; e Normas de
Execução INCRA nº 45, de 2005, nº 001, de 2006, nº 70, de 2008 ou aquelas que vierem a substitui-las.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 21 - Organização Agrária 631 - Reforma AgráriaSubfunção:Esfera:

8387 - Vistoria e Avaliação para Obtenção de Imóveis Rurais

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Área total dos imóveis rurais vistoriados para inclusão no Programa de Reforma Agrária ou para atender outra finalidade de interesse público.

haUnidade de Medida:Área vistoriadaProduto:

Especificação do Produto

Promover a identificação, vistoria e avaliação de imóveis rurais para fins de desapropriação ou de aquisição por compra e venda e outras formas de obtenção.

Descrição
Vistoria de fiscalização do cumprimento da função social da propriedade de imóveis rurais; vistoria de avaliação de imóveis rurais para fins de desapropriação, aquisição por compra
e venda e outras formas de obtenção; imissão na posse de imóveis rurais desapropriados; despesas com processos administrativos e judiciais, levantamento de cadeia dominial e
registros cartoriais de imóveis; despesas com publicações; despesas com comunicações a proprietários; custeio de desmontes e transporte de bens móveis e semoventes nos
processos de desapropriações; aquisição de máquinas e equipamentos de uso profissional para apoio às vistorias.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Deslocar técnicos do INCRA com o objetivo de; 1) identificar e vistoriar imóveis rurais visando ao levantamento de dados e informações para fiscalizar o cumprimento da função
social da propriedade, segundo os parâmetros estabelecidos em lei e em normas internas; 2) fundamentar parecer sobre a viabilidade técnica e ambiental para sua inclusão no
Programa de Reforma Agrária, caso o imóvel não cumpra a função social; 3)aferir a veracidade dos dados contidos no Sistema Nacional de Cadastro Rural – SNCR, promover a
atualização cadastral ex-officio dos imóveis e inserir nesse sistema dados que não estejam nele incluídos; 4) avaliar os imóveis rurais visando a efetuar a determinação dos seus
valores de mercado, realizar pesquisas de preços de mercado de terras e elaborar a Planilha de Preços Referenciais; 5) Executar despesas com processos administrativos e
judiciais; 6) . Executar despesas com deslocamento de assistentes técnicos do INCRA designados para acompanhar perícias judiciais e pagar honorários aos peritos judiciais nas
ações de desapropriação para fins de reforma agrária; 7) Acompanhar a imissão na posse dos imóveis desapropriados; de reforma agrária.  8) Promover o transporte de bens
móveis e semoventes dos imóveis desapropriados; 9) Adquirir máquinas e equipamentos de uso profissional para apoio à realização das vistorias. Propor e coordenar atividades de
capacitação e atualização dos técnicos nas diversas áreas de conhecimento que são exigidas para a realização das vistorias e avaliações.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Obtenção de TerrasUO: 49201 - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária -
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Constituição Federal; Lei 4.504/1964; Lei nº 8.629/1993; MP nº 2183-56/2001; Lei Complementar 76/1993 e Lei Complementar 88/1996.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 21 - Organização Agrária 631 - Reforma AgráriaSubfunção:Esfera:

8396 - Implantação e Recuperação de Infraestrutura Básica em Projetos de Assentamento

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Famílias atendidas com  implantação ou repuperação de estradas vicinais, rede eletretica, saneamento básico e sistemas de captação e distribuição de água.

unidadeUnidade de Medida:Família atendidaProduto:

Especificação do Produto

Prover ou recuperar a infraestrutura básica dos projetos de assentamento rural, necessária à viabilização do processo produtivo e do desenvolvimento sustentável.

Descrição
Priorização, a partir do levantamento das demandas de infra-estrutura, dos Projetos de Assentamento a serem beneficiados com a implantação ou com a recuperação de
infraestrutura, como estradas vicinais, rede elétrica, saneamento básico e sistemas de captação e distribuição de água, visando proporcionar as condições físicas necessárias para o
desenvolvimento sustentável dos assentamentos.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Os trabalhos relativos ao desenvolvimento do projeto de assentamento são planejados e executados com a efetiva participação dos assentados, de modo a estimular o
desenvolvimento da comunidade. A infra-estrutura será implementada  por meio da contratação de entidades e empresas prestadoras desse tipo de serviço, bem como, a realização
de parcerias com outras esferas governamentais e não-governamentais, convênios junto a entidade representativa das famílias assentadas, sob supervisão e fiscalização pelos
servidores do INCRA ou contratados.

Localizador (es)
0001 - Nacional

0015 - No Estado do Pará

0021 - No Estado do Maranhão

0026 - No Estado de Pernambuco

0042 - No Estado de Santa Catarina

0056 - Aquisição de Equipamentos para Assentamentos de Reforma Agrária - No Estado do Maranhão

0064 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas - No Estado do Pará

0066 - Ipixuna do Pará - PA

0080 - Implantação de Estradas Vicinais - Viseu - PA

0101 - Municípios de até 50 mil habitantes - Programa Territórios da Cidadania

CF de 1988; Lei 4.504, de 1964; Medida provisória nº 2.183-56, de 2001; e art. 104 a 109 da Lei nº 12.249, de 2010.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Infra-EstruturaUO: 49201 - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária -

10 - Orçamento Fiscal 21 - Organização Agrária 631 - Reforma AgráriaSubfunção:Esfera:

8398 - Demarcação Topográfica em Projetos de Assentamento

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Família atendida com serviços topográficos.

unidadeUnidade de Medida:Família atendidaProduto:

Especificação do Produto

Prover os projetos de assentamento rural de serviços topográficos necessários à viabilização do processo produtivo e do desenvolvimento sustentável

Descrição
Realização de serviços topográficos, levantamento das potencialidades do solo e de suas adversidades naturais e identificação do perímetro das parcelas (lotes).

Finalidade

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Infra-EstruturaUO: 49201 - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária -
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Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Os serviços topográficos ocorrerão por meio da contratação de empresas prestadoras desse tipo de serviço, bem como, a realização de parcerias com outras esferas
governamentais, sob supervisão e fiscalização do INCRA e de forma direta pelos servidores desta autarquia.

Localizador (es)
0001 - Nacional

CF de 1988; Lei 4.504, de 1964; e MP nº 2.183-56, de 2001.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 21 - Organização Agrária 127 - Ordenamento TerritorialSubfunção:Esfera:

8418 - Capacitação dos Beneficiários da Regularização Fundiária

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Pessoa capacitadaProduto:

Especificação do Produto

Qualificar os beneficiários da regularização fundiária e do público potencial, com vistas a mobilizar, organizar e otimizar o alcance dos resultados, assegurando assim o seu acesso a
políticas públicas voltadas para o desenvolvimento das famílias pobres do meio rural e a consolidação das unidades produtivas objeto da regularização fundiária.

Descrição
Disponibilização de cursos de treinamento gerencial, simpósios, conferências, oficinas e outras formas de capacitação de recursos humanos, respeitadas as peculiaridades de cada
região.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Realizar parceria com governos estaduais e municipais, organizações de trabalhadores rurais.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei 10.267, de 28 agosto de 2001.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria de Reordenamento AgrárioUO: 49101 - Ministério do Desenvolvimento Agrário
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