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RESUMO 

 

O trabalho a seguir aborda como parte inicial uma ideia sobre a definição de 

extensão rural assim como os seus métodos utilizados no passado, como o método do 

difusionismo, citado por Rogers (1983), e do método dedutivo, indutivo e o cientifico, citado 

por Almeida (1989), onde passa a falar sobre o diagnóstico rural participativo que é o mais 

utilizado atualmente entre as empresas públicas de extensão rural. Assim a pesquisa tem por 

objetivo apresentar as conquistas, dificuldades e desafios da Assistência Técnica e de 

Extensão Rural cearense, correlacionando comentários de autores de trabalhos publicados na 

Universidade Federal do Ceará sobre o assunto com os comentários dos representantes das 

entidades de extensão rural no Ceará. É feito uma retrospectiva do histórico da extensão rural 

no Brasil, no Nordeste e no Estado do Ceará, apresentando leis que autorizam à criação das 

entidades extensionistas, sendo abordados os objetivos da pesquisa que será apresentado as 

conquistas, dificuldades e desafios para a extensão rural no Ceará. Os materiais e métodos 

utilizados na obtenção das informações para a pesquisa apresentada será a partir de dados 

secundários, de acordo com informações publicadas na internet, livros e trabalhos 

acadêmicos, abordando uma retrospectiva da história da extensão rural no Brasil, divididos 

em três subtítulos que contam a história de criação das entidades extensionistas no âmbito 

nacional, no nordeste brasileiro e por último no Ceará, descrevendo a configuração atual das 

entidades de extensão rural no Estado, apresentando as suas atividades atuais com 

organogramas para facilitar o entendimento das entidades, e também da obtenção da 

informação a partir dados primários, obtidos a partir de uma enquete com representantes das 

entidades extensionistas. Os resultados faz uma ligação entre os comentários dos autores de 

trabalhos publicados e dos comentários dos representantes das instituições públicas 

extensionistas fazendo um comparativo a partir de quadros que apresente as conquistas, 

dificuldades e desafios no ponto de vista de cada um. E como conclusão, foi realizada 

algumas observações sobre os pontos colocados dos resultados da pesquisa apontando as 

dificuldades que poderia ser resolvido na extensão rural no Ceará. 

 

Palavras-chave: Assistência Técnica Rural. Retrospectiva. ATER no Ceará. 



 

 

ABSTRACT 

 

The following work addresses how early part an idea about the definition of 

extension as well as their methods used in the past as the method of diffusionism, cited by 

Rogers (1983), and the deductive, inductive and scientific method, cited by Almeida (1989 ), 

which goes on to talk about the participatory rural appraisal which is currently the most used 

among public enterprises in rural extension. So the research aims to present the achievements, 

difficulties and challenges of Technical Assistance and Rural Extension Ceará, correlating 

comments from authors of papers published in the Federal University of Ceará about it with 

comments from representatives of organizations of rural extension in Ceará. A retrospective 

of the history of extension is made in Brazil, the Northeast and the State of Ceará, with laws 

that authorize the creation of extension agencies, with the research objectives addressed the 

achievements, difficulties and challenges for extension shall be submitted in Ceará. The 

materials and methods used in obtaining information for the research presented is based on 

secondary data, according to information published on the internet, books and academic 

papers, addressing a retrospective of the history of agricultural extension in Brazil, divided 

into three sections that count the story of the creation of extension agencies nationally, in 

northeastern Brazil and lastly in Ceará, describing the current configuration of the entities of 

rural extension in the state, with its current activities with charts to facilitate understanding of 

the entities, and also of obtaining information from primary data from a survey of 

representatives of the entities extension. The result is a connection between the comments of 

the authors of published papers and the comments of representatives of public institutions 

making extension from a comparative frame to present the achievements, difficulties and 

challenges in view of each. And in conclusion, some observations about the points put the 

search results pointing out the difficulties that could be solved in a rural extension in Ceará 

was performed. 

 

Keywords: Rural Technical Assistance. Retrospective. ATER in Ceará. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo a Associação Brasileira das Entidades Estaduais de Assistência e 

Extensão Rural (ASBRAER), citado por Peixoto (2008) o conceito de Extensão Rural pode 

ser definido como: “Serviço de educação não formal de caráter continuado, no meio rural, que 

promove processos de gestão, produção, beneficiamento e comercialização das atividades e 

dos serviços agropecuários e não agropecuários, inclusive das atividades agroextrativistas, 

florestais e artesanais”. Sendo assim este conceito apoiado pelo Ministério da Agricultura 
1
. 

 

 Outro conceito pode ser visto no site do Ambiente Brasil onde conceito de 

Extensão Rural pode ser definido como: “Um processo educacional que objetiva ajudar o 

povo (considerando povo – indivíduos e instituições) interpretar e responder, de maneira 

apropriada, as mensagens de mudanças que interessam à promoção do desenvolvimento 

socioeconômico do meio rural, através das forças vivas da comunidade”. 

 

Portanto a extensão rural pode ser entendida como a transmissão do conhecimento 

para agricultores e produtores do meio rural, proporcionando a disseminação de um processo 

de aprimoramento das práticas agrícolas para a qual, estabelece um padrão racional de 

desenvolvimento, garantindo bem estar e renda a estas pessoas que utilizam dessa prática 

espalhada por profissionais capazes de gerar e administrar uma propriedade agrícola. 

 

Este processo de transmissão de conhecimento pode ser realizado por diversos 

profissionais que atuam na zona rural como engenheiros agrônomos, zootecnistas, técnicos 

agrícolas e pedagogos. 

 

Também existem algumas empresas de consultoria agrícola responsáveis pelo 

apoio aos produtores rurais, que na maioria dos casos desses produtores, são pessoas que 

realizam financiamentos junto aos bancos através de elaboração de projetos e que praticam a 

agricultura ou a agropecuária, por usar manejar os seguintes animais: caprinos, ovinos, aves e 

                                                           
1
 Informação e tra da de um arquivo em PD  da AS RAER no site: 

   .a ricultura. ov. r arq... APP_AS RAER_E tensão_rural. df . 
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suínos, e os de grande porte como os bovinos, onde se extraem os produtos e os subprodutos 

do leite e também da sua carne. 

Quando se fala em extensão rural pública a empresa agrícola que é lembrada e até 

por conta da sua história é a EMATER (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural) 

que desde a sua criação visa apoiar as atividades agrícolas nos diferentes Estados onde, para 

muitos, a história da Extensão Rural no Brasil começou a partir de 1948 com a criação da 

Associação de Crédito e Assistência Rural (ACAR), ou seja, o que se entende em termos 

institucionais sobre Extensão Rural moderna no Brasil começa a partir do final da década de 

1940, tendo variações quanto à forma de aplicar certas práticas na agricultura em diferentes 

estados do país, levando a uma especialização das atividades extensionistas para cada estado e 

região brasileira. 

 

Para entender e nos aprofundar no assunto sobre extensão rural é necessário ter 

um alicerce sobre os conceitos e metodologias da extensão rural, tendo o ponto de vista 

institucional, acadêmico e popular, sabendo identificar os três elos do conhecimento, em 

especial o acadêmico, que são eles: o ensino, a pesquisa e a extensão, onde este último citado 

será visto no contexto do trabalho dos profissionais que fazem a Extensão Rural, levando em 

conta que os aspectos da pesquisa são considerados em cima de um processo de ensino, 

trazendo assim a aplicação da extensão desse conhecimento para o benefício próprio ou para 

um grupo de pessoas que se beneficiem dessas pesquisas, podendo ser utilizadas na prática. 

Para que possa ser estabelecida a forma de trabalho para a Assistência Técnica e 

Extensão Rural (ATER) faz-se necessário criar uma metodologia, sendo um conjunto de 

métodos ou aplicações que baseiam um ou alguns modelos de pesquisa participativa, sendo 

este um dos enfoques da Extensão Rural apresentando meios para direcionar a pesquisa. 

Rogers (1983) em sua obra Diffusion of Innovations. 3. ed. trata de um processo 

metodológico chamado de difusionismo, processo este que foi utilizado na extensão rural 

brasileira no final da década de 1940, que para Rogers é “um  rocesso  elo qual uma 

inovação é comunicada ou compartilhada através de certos canais ao longo do tempo entre os 

mem ros de um sistema social”. Onde o mesmo autor em sua o ra cita quatro meios  ara 

entender e aplicar a teoria difusionista, que são: A inovação, os canais de comunicação, o 

tempo e o sistema social (p. 10 – 24). Porém, na teoria difusionista, o papel desta teoria ou 

processo, como Rogers (1983) chama, é apresentar soluções para um determinado problema, 
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por ter uma atitude ou solução inovadora e ao mesmo tempo não questionadora nos quesitos 

da aplicação da sua metodologia para as comunidades ou grupos, apresentando pacotes 

tecnológicos prontos a serem usados no presente, sem observar as suas implicações para o 

futuro.  

Para Almeida (1989, p. 17) em seu livro Pesquisa em extensão rural: um manual 

de metodologia é proposto três tipos de métodos: o dedutivo, o indutivo e o científico.  

Em que o dedutivo se baseia nos princípios da filosofia grega onde há três 

 remissas a serem consideradas  ara desco rir a “verdade” dos fatos ou  ara que não se  ossa 

interferir na realidade, existindo uma premissa maior, menor e a conclusão, seguindo essa 

linha de pensamento, chegando a uma conclusão lógica e coerente. 

O indutivo que está mais para induzir ao pensamento sobre certo cenário já 

existente, resultando em possíveis hipóteses que venham a buscar entender tal cenário ou 

problema existente dentro de um cenário, porém é necessário reunir fatos contundentes ou 

pontuais, como documentos, depoimentos, questionários e etc, com a intenção de estabelecer 

um melhor entendimento do cenário observado e assim poder tomar uma decisão mais 

cabível. 

E o científico que se baseia em hipóteses, experimentos e testes que confirmem a 

veracidade do acontecido onde Almeida (1989, p. 19) diz que este conhecimento pode ser 

entendido de duas maneiras: 

Quando a dedução precede a indução e quando a indução precede a dedução e é 

utilizado nas seguintes condições: 

 

a) Quando a hipótese não pode ser verificada; 

b) Quando é possível relacionar sistemática e logicamente uma série de 

induções e daí deduzir leis e teorias; 

c) Quando, devido a dificuldades ou por falta de informações suficientes e 

fidedignas sobre o fenômeno pesquisado, considera-se importante confirmar 

os resultados indutivamente inferidos por um estudo dedutivo independente à 

luz do conhecimento existente ou testar empiricamente uma conclusão 

dedutiva.(Almeida 1989, p. 19) 

Para que possa satisfazer a tais requisitos para pesquisa, devemos lembrar que o 

modelo atual ao que é pregado nos centros de treinamentos e acadêmicos é a realização de um 

DRP (Diagnóstico Rural Participativo) onde a população ou comunidade expressará as suas 

potencialidades e dificuldades enfrentadas e quais serão as alternativas para a solução dos 

problemas mais pertinentes, em que Verdejo (2006, p. 6) considera como objetivo principal 
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do DRP é proporcionar o autodesenvolvimento a partir da participação efetiva, gerando o 

desenvolvimento sustentável local. 

No entanto essa atividade envolve maior interesse e participação do extensionista, 

pois demanda tempo, criatividade, organização e em saber lidar com diferentes personalidades 

dos participantes envolvidos, criando um espaço pedagógico e aconchegante, permitindo aos 

agricultores relatar tudo o que eles pensam sendo esta colaboração permanente. Portanto, 

como o extensionista deve se aproximar do seu público alvo por usar de alguns artifícios 

práticos e comuns na assistência técnica rural.  

Verdejo (2006,  . 22) comenta so re a “arte de  er untar” na realização de 

pequenas entrevistas, que não sejam confundidas como um questionário, e que essas 

entrevistas não se tornem um interrogatório, podendo incomodar a pessoa entrevistada. E o 

entrevistador não chegue a envergonhar ou desmotivar ao entrevistado em responder as suas 

perguntas, ou seja, que esse questionário deva ser breve, com poucas perguntas, mas bem 

objetivo. Sempre lembrando que a cordialidade e a humildade do entrevistador deva ser 

demonstrada durante a entrevista. 

A partir dessas informações colhidas é que se pode realizar um breve 

levantamento sobre o perfil dos entrevistados e quais as motivações e aptidões de uma 

comunidade ou localidade a serem estudadas, sendo o próximo passo a convocatória para a 

realização de oficinas através de convites expressos para a comunidade feita por: cartazes, 

chamadas de rádio local, convites im ressos e até mesmo o “ oca-a- oca” ou o convite de 

formal e pessoal. 

Ao realizar a oficina, o extensionista deverá ser bem articulado quanto ao tempo e 

a programação das atividades a serem estabelecidas, onde o extensionista observará quem é o 

mais participante, se há ou não pessoas de idades diferentes, podendo estas pessoas, serem 

usadas para a criação de uma linha do tempo contando sobre a criação e os anos marcantes da 

comunidade, ou então criar uma matriz de problemas e potencialidades que os participantes 

falarão sobre esses pontos, e também se pode usar uma dinâmica de grupo onde os mesmos 

fazem um mapa indicando a sua localização na comunidade, sendo uma das atividades 

importantes no DRP, servindo para saber como eles, ou alguns deles, são inseridos em seu 

local de convivência social. 
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1.1 Justificativa 

 

Até o presente momento na produção deste trabalho, não há trabalhos de 

monografia que aborde uma retrospectiva da história com tantos detalhes sobre essa temática 

da Extensão Rural para o curso de Agronomia da UFC (Universidade Federal do Ceará), a 

não ser, apenas relatórios de estágios supervisionados por estudantes dos cursos do CCA 

(Centro de Ciências Agrárias) feitos na Empresa de Assistência Técnica em Extensão Rural 

no Ceará (EMATERCE). 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Apresentar e discutir as conquistas, as dificuldades e os desafios da ATER 

(Assistência Técnica de Extensão Rural) no Ceará por apresentar quais Empresas Públicas são 

mais atuantes e reconhecidos.  

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar os marcos legais, a partir de decretos Leis que autoriza a criação dos 

órgãos, institutos e empresas de Extensão Rural que estejam vinculadas ao Governo 

Federal e Estadual. Por apresentar uma retrospectiva dos fatos mais importantes sobre 

a Extensão Rural proporcionada no Brasil, no Nordeste e no Ceará. 

 

 Esboçar um panorama histórico da Extensão Rural com ênfase no Ceará; 

 

 Analisar a configuração e o papel atual das Empresas de Extensão Rural no Ceará. 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 Materiais Utilizados 

Foram utilizadas publicações relacionadas com a temática Extensão Rural sendo 

este de material impresso como livros, manuais, cartilhas, trabalhos acadêmicos como teses, 

dissertações, monografias, relatórios técnicos e artigos publicados em revistas de 

conhecimento cientifico. 

Também foi pesquisado o material publicado por meio de sites e outras mídias 

como reportagens em áudio e vídeo e outros documentos como Leis e outros textos e 

documentos oficiais com a chancela do Governo do Federal do Brasil e do Ceará. 

 

2.2 Metodologia Geral 

A pesquisa, como já mencionada, consiste em fontes secundárias, a partir da 

obtenção da informação de que tragam a atenção para a Extensão Rural a partir de livros, 

trabalhos acadêmicos como: teses, dissertações, monografias e artigos, contando com outras 

fontes como manuais, cartilhas, entrevistas impressas ou em audiovisual, assim também da 

pesquisa primária com a obtenção da informação com caráter científico-pedagógico. 

Para esboçar um panorama histórico da Extensão Rural com ênfase no Ceará 

foram coletadas informações da EMATERCE através de um livro que traça a história da 

Extensão Rural no Ceará, assim também como outros trabalhos publicados por autores que 

destacam o desempenho dos serviços de Extensão Rural em seus trabalhos, sendo estes 

publicados pela UFC. 

Na análise da configuração e do papel atual das Empresas de Extensão Rural no 

Ceará buscou-se entender a sua organização a partir de organogramas publicados nos sites 

dessas empresas e buscando a confirmação dessas informações com representantes destas 

Empresas. 

A pesquisa do trabalho é de caráter qualitativo, porque lida com opiniões sem 

buscar quantificar nem delinear esquemas estatísticos, onde segundo Appolinário (2012, p.61 

e 62) explicando sobre os tipos de pesquisas ele traça essa diferença entre as pesquisas 
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quantitativas e qualitativas, e que neste trabalho visa compreender melhor os fenômenos, por 

ser uma abordagem observacional, a partir de dados publicados e obtidos com exclusividade 

para a pesquisa. Sendo esta também considerada uma pesquisa básica, pois diferentemente da 

pesquisa aplicada, a pesquisa básica se preocupa com o aumento do saber ou da ampliação do 

conhecimento científico sem ter vínculos, como prioridade, para interesses comerciais, assim 

a pesquisa aplicada consiste no desenvolvimento de novas ideias ou produtos que possam 

suprir uma demanda de mercado específica. 

A pesquisa também é descritiva porque, como o próprio nome já diz, ela descreve 

os fatos a partir de um recorte de informações de trabalhos publicados e também a partir da 

pesquisa primária, descrevendo a realidade da Extensão Rural cearense, havendo a 

necessidade de apresentar um parecer mais plausível e confiável na intenção em formar um 

modelo de P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) para área em destaque neste trabalho ou para 

outras áreas de conhecimento intelectual cientifico. 

O delineamento da pesquisa é a correlacional, ao passo que há o agrupamento de 

todas as obras pesquisadas e será estabelecida uma relação entre os comentários dos 

representantes das entidades que participou da enquete: Correlacionado as conquistas, 

dificuldades e desafios na visão de autores de trabalhos publicados na UFC, em sua maioria, 

trabalhos de mestrado, comparando ao que foi comentado pelos representantes das Empresas. 

Para apresentar e discutir as conquistas, as dificuldades e os desafios da ATER no 

Ceará, utilizou-se tabelas que trazem os comentários dos autores dos trabalhos o que houve de 

conquistas, dificuldades e desafios para a Extensão Rural cearense, comparando com os 

comentários que os representantes das Empresas responderam na enquete onde se pergunta: 

Na sua visão, quais foram às conquistas, dificuldades e desafios que a Extensão Rural 

cearense apresentou ao longo dos anos? 

A seguir têm-se os resultados da pesquisa como Histórico da Extensão Rural no 

Brasil, no Nordeste e no Ceará, assim também como as conquistas, dificuldades e desafios da 

Extensão Rural cearense. 
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3 HISTÓRICO DA EXTENSÃO RURAL NO BRASIL 

 

A partir desta seção vai ser observado os marcos legais no Brasil na criação de 

entidades públicas que utilizam a assistência técnica rural para atingirem os seus objetivos e o 

seu público alvo, que são os agricultores familiares e agricultores. 

 

3.1 Histórico da Extensão Rural no Brasil: Do regime Imperial a criação dos Institutos e 

Empresas Agrícolas até os dias atuais. 

 

Realizando um levantamento de informações sobre o que há na literatura sobre a 

origem e o histórico da extensão rural brasileira, para Fonseca (1985) em 1948 em Minas 

Gerais foi criada a ACAR (Associação de Crédito e Assistência Rural). Embora essa data seja 

um marco histórico para o país, Peixoto (2008) destaca que há registros documentais do 

SICON (Sistema de Informações do Congresso Nacional), que autoriza a criação do Imperial 

Instituto Agrícolas no país pela corte Imperial, sendo a primeira a ser criada na Bahia, em 1º 

de novembro de 1859 pelo decreto de número 2500 A. O segundo Instituto foi instalado em 

Pernambuco em 22 de dezembro de 1859 pelo decreto de número 2516, sendo criado o 

terceiro e o quarto Institutos localizado em Sergipe pelo decreto de número 2521 de 20 de 

janeiro de 1860 e o quarto Instituto criado foi o Instituo Fluminense no Rio de Janeiro 
2
 pelo 

decreto de número 2607 de 30 de junho de 1860. 

 

Porém o mesmo autor ainda faz uma ressalva no texto onde não há uma clareza 

quanto à criação desses Institutos no país e nem as razões plausíveis para que houvesse tal 

criação e decreto por lei desses órgãos que estariam a promover a Extensão Rural, mesmo 

sendo bem primitivo ou rudimentar, tinha como função criar postos de trabalhos em 

comissões de municipais por contratos ou concursos tendo uma visão difusionista. 

 

Toscano (2003, p. 2) faz uma referência quanto as possíveis causas da criação 

desses decretos: 

 
A aristocracia agrária em processo de decadência, no nordeste devido ao 

deslocamento do eixo econômico do país para o sudeste, com a lavoura do café, 

pressionava continuamente o governo imperial, na busca de uma solução para o 

                                                           
2
 Decretos de lei do SICON que autoriza a criação do Imperial Instituto Agronômico estão nos anexos A, B, C e 

D. 
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problema de mão-de-obra, comércio e competitividade de seus produtos agrícolas. 

Desta situação, nasceu em 1859 o Imperial Instituto Baiano de Agricultura, com o 

objetivo de desenvolver uma tecnologia capaz de substituir a mão-de-obra escrava e 

melhorar a produção das lavouras. 

 

No ano de 1875, também na Bahia, foi fundada a primeira escola de Agronomia no 

Brasil, na comunidade de São Bento das Lages. Esse curso está hoje integrado a 

Universidade Federal da Bahia, no campus de Cruz das Almas, no interior do estado. 

A segunda escola foi criada em Pelotas, no Rio Grande do Sul, no ano de 1883. 

Hoje, é parte integrante da Universidade Federal de Pelotas.  

 

As duas primeiras escolas de Agronomia no Brasil foram criadas, portanto, ainda no 

governo imperial, vinculadas aos interesses da aristocracia agrária. (Toscano 2003, 

p. 2) 

 

No entanto, no site do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA) indica outra causa para a criação dos Institutos, criando a Lei das Terras em 1850, 

foi à primeira iniciativa no sentido de organizar a propriedade privada no Brasil: 

 

Em 1822, com a Independência do País, agravou-se o quadro: a troca de donos das 

terras se deu sob a lei do mais forte, em meio a grande violência. Os conflitos não 

envolviam trabalhadores rurais (praticamente todos eram escravos), mas 

proprietários e grileiros apoiados por bandos armados. Só em 1850 o Império tentou 

ordenar o campo ao editar a Lei das Terras. Contudo, um dos dispositivos (a 

proibição de ocupar áreas públicas e a determinação de que para adquirir terras só 

mediante pagamento em dinheiro) reforçou o poder dos latifundiários ao tornar 

ilegais as posses de pequenos produtores. (Fonte, site do INCRA, em: 

www.incra.gov.br >> reforma agrária >> questão agrária >> histórico da questão 

agrária) 

 

Portanto, com a criação da Lei das Terras em 1850 serviu para realizar um 

controle sobre o uso e posse de terras ou de propriedades que ficavam nas mãos de 

latifundiários, porém, no que se percebe na história do Brasil, tampouco a distribuição de 

terras melhorou, mesmo depois do fim do regime de escravidão que existia. 

 

Em 28 de julho de 1860 foi criada, no Rio de Janeiro, sede do regime Imperial, a 

Secretaria de Estado dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas
3
 pelo decreto 

de número 1.067. Esta Lei regulamentava as competências e atividades administrativas pelos 

decretos de número 2.747 e número 2.748 de 16 de fevereiro de 1.861, havendo a reforma, 

transformando secretaria em ministério em 29 de dezembro de 1.906 pelo decreto número 

                                                           
3
 Veja no anexo E o decreto que regulamenta a criação da Secretaria de Estado dos Negócios da Agricultura, 

Comércio e Obras Públicas.  
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1.606
4
 estabelecendo por Lei o acompanhamento mais efetivo da produção animal, 

interessando aos setores da agricultura, da indústria e do comércio. Glaber (2012) 

 

Mas foi somente em 1910 pelo decreto de número 8.319 que houve a criação e 

regulamentação da Escola de Ensino Agronômico, nos níveis superior, médio e básico, até 

então autorizada pelo presidente Nilo Peçanha, sendo esta Escola referência para a época 

devido aos seus laboratórios de pesquisas, estudos e treinamentos de pessoas que se tornariam 

profissionais da agricultura e da medicina veterinária. Por fim, ficou conhecida como Escola 

Superior de Agricultura e Medicina Veterinária, situada no Rio de Janeiro, sede do governo 

federal da época. 

 

A Escola de Ensino Agronômico promoveu convenções ou conferência agrícolas, 

seguidas de demonstrações práticas que tinham como objetivo a divulgação do conhecimento 

obtido a partir de experimentações anteriores realizados na mesma escola. E a lei número 

3.089, de 8 de janeiro de 1.916
5
 autorizava o investimento com material, de animais, aluguel, 

arrendamento e outros serviços, como também contratação de mão-de-obra para a realização 

de atividades relacionadas ao Ministério, criando postos zootécnicos nas fazendas modelo. 

 

Segundo Peixoto (2008, p.15) a primeira ação concreta de Extensão Rural foi 

registrada em 1929, na Semana do Fazendeiro, realizada pela Escola Superior de Agricultura 

de Viçosa, atualmente, Universidade Federal de Viçosa, havendo cursos de extensão e 

palestras. 

 

Nesse período outros autores como Olinger (1996), citam que houve uma perda da 

identidade dos princípios da Extensão Rural a partir da defasagem das fazendas modelos entre 

as décadas de 1920 e 1930, pois ao passo que cada fazenda modelo fora criada, se estendendo 

este modelo pelo país, estas fazenda deveria ter pelo menos um agrônomo e um veterinário 

formado, para administrar os muitos trabalhadores da fazenda. O que aconteceu para a crise 

nas fazendas foi à má administração, devido ao excesso de trabalhadores e de outros fatores 

como más aplicações dos investimentos que o Ministério liberava e ainda esses profissionais 

                                                           
4
 Veja no anexo F a reforma de lei que regulamenta e autoriza os serviços do Ministério dos Negócios da 

Agricultura, Comércio e Obras Públicas. 
5
 Para verificar os investimentos envolvidos no Ministério dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras 

Públicas, veja em:http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=49167. 
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atendiam, na maioria das vezes, aos produtores com maiores recursos financeiros deixando 

assim de atender quem realmente precisava que era o agricultor ou famílias de agricultores 

que necessitavam das inovações tecnológicas para melhorar a renda familiar. 

 

Na década de 1930, não houve grandes avanços na lei sobre Extensão Rural, 

porém na década de 1940, quando o presidente em exercício na época, Getúlio Vargas, 

instituiu ações de extensão rural pelo decreto de número 7.449, de 9 de abril de 1945
6
, tendo 

por objetivo a organização dos trabalhadores rurais e também profissionais que apoiavam a 

Extensão Rural a partir das associações das federações estaduais, sendo conhecidas como 

Confederação Rural Brasileira
7
, onde na Lei observava que essa Confederação deveria manter 

os princípios dos serviços de assistência técnica, em difundir noções de higiene para as 

melhorias das condições rurais e a promoção do ensino profissional em parcerias ou 

cooperações diretas ou indiretas com órgãos oficiais. Se não houvesse associações na cidade, 

o prefeito poderia instituir uma, sendo esta reconhecida pelo Ministério da Agricultura. E 

essas associações que se organizaram, uma em cada estado, ficaram conhecidas como União 

Rural Brasileira, o que lhes dava o direito da intervenção estatal como fonte de recurso 

direcionada a esses órgãos municipais, estaduais e federais. 

 

Peixoto (2008, p.17), também explica que houve a formação das ligas 

camponesas, como ficaram conhecidas as associações de trabalhadores rurais, algumas eram 

ilegais por não se integrarem a algum órgão do Governo. E essas ligas apresentavam 

praticamente as mesmas ideias de pensadores e criadores do comunismo, Karl Marx e 

Friedrich Engels, onde pregavam no regime soviético a ordenação social, política e 

econômica em que as desigualdades seriam paulatinamente abolidas, mudando a concepção 

de sistema administrativo e ideológico do governo. 

 

Outra iniciativa proposta em 1949 foi o patrocínio, pelo então Ministério da 

Educação e Saúde, entidade que na época era um único Ministério. E sob a orientação da 

Igreja Católica e do Serviço Social, foram criadas as Missões Rurais de Educação, sendo 

apenas lançada em 1952 a Campanha Nacional de Educação Rural (CNER).  

                                                           
6
 Lei nº 7.449, de 9 de abril de 1945, encontra-se no anexo G. 

 
7
 Somente em 1951 é que foi fundada a Confederação Brasileira Rural que fiscalizava basicamente o que já era 

estabelecido na revisão da lei que houvera mudança a partir do decreto de nº 8.127, de 24 de outubro de 1945 

veja anexo H. 
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De acordo com Peixoto (2008, p.17) essas missões reuniam experiências sobre 

educação popular, apresentando a ideia de desenvolvimento coletivo. Esse comentário de 

Peixoto (2008) faz lembrar a ideia do que se pretende realizar em um DRP: 

 

Baseavam-se na filosofia do desenvolvimento de comunidades (DC) por processos 

educativos e assistenciais, e eram compostas por equipes multidisciplinares, 

constituídas de agrônomos, médicos, sociólogos, psicólogos e assistentes sociais. 

(Peixoto 2008, p.17) 

 

 

Por outro lado, Fonseca (1985) apresentou em sua obra que as 18 missões que 

existiam eram bastante onerosas, principalmente as que aconteciam no Nordeste, se tornando 

aos poucos inviáveis, demonstrando que essa metodologia do DC foi empregada no início, 

porém sem grandes resultados, então a CNER foi extinta em 1963. 

 

No período pós-segunda guerra mundial, no contexto da guerra fria, Oliveira 

(1998) destacar a criação e a modernização da Extensão Rural, sobretudo, aos incentivos 

financeiros da Association International American (AIA) ou Associação Internacional 

Americana para o Desenvolvimento Social e Econômico, uma entidade filantrópica ligada à 

família Rockfeller
8
, aonde um dos irmãos Rockfeller, Nelson Aldrich Rockfeller, veio ao 

Brasil para estreitar as relações entre os dois países. Esta entidade é lembrada até hoje por ter 

um grande papel na história econômica norte americana e no mundo. A partir daí, houve a 

criação da ACAR, estabelecida em Minas Gerais, em 06/12/1948, onde o herdeiro da família 

Rockfeller intervia na gestão da ACAR juntamente com o governo mineiro. 

 

Na época em que Juscelino Kubitschek assumiu como presidente, na década de 

1950, ele baseava a sua campanha política em desenvolvimento e modernização da 

infraestrutura brasileira, em especial, apresentando os bons resultados obtidos pela ACAR 

mineira, assinando em 1954 um acordo com o governo norte-americano por meio da AIA com 

o intuito de criar o Escritório Técnico de Agricultura (ETA), visando uma cooperação 

técnico-financeira entre os dois países, para elaboração e execução de projetos de 

                                                           
8
 Para mais detalhes da Família Rockfeller, veja o artigo “Família Rockefeller” no Wikipedia pelo endereço da 

WEB: http://pt.wikipedia.org/wiki/Fam%C3%ADlia_Rockefeller. E veja também o artigo “Como se constrói um 

lenda” na revista Veja de 19 de março de 2003 pelo endereço da WEB: 

http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/10075_COMO+SE+CONSTROI+UMA+LENDA. 
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desenvolvimento rural, entre os quais se destacava a coordenação nacional das ações de 

Extensão Rural. 

 

Nesse período entre as décadas de 1940 e 1950 o mundo conhecia algumas 

inovações na agricultura como a melhorias de maquinários agrícolas, a produção de novos 

fertilizantes e outros agroquímicos, assim também as pesquisas em sementes melhoradas 

contra a ação de fungos fitopatogênicos na agricultura, onde Norman Bourlag acreditava que 

ao aliar a adoção de defensivos químicos, fertilizantes para as culturas assim como as 

pesquisas voltadas às sementes melhoradas que, visava o aumento da produção agrícola, 

poderia resolver uma possível crise de alimentos no mundo, devido ao aumento da população 

mundial. É nesse contexto que surge a revolução verde, em que Normam Bourlag disseminou 

esse conhecimento para o mundo. (Revista Dinheiro Rural, 2013). 

 

Queda (apud Peixoto, 2008) apresenta os seguintes dados para o número de 

associações rurais existentes até a década de 1950: 

 

Nos primeiros anos da década de 50 já existiam 511 Associações Rurais. Em 30 

agosto de 1958, estavam registradas no Serviço de Economia Rural do Ministério da 

A ricultura, 1.500 Associações Rurais”, a maior  arte delas concentrando-se em 

Minas Gerais (221), São Paulo (173), Ceará (105) e Rio Grande do Sul (100). Queda 

(apud Peixoto, 2008) 

 

 

Portanto a ACAR, também ficou conhecida como uma entidade civil, sem fins 

lucrativos, que prestava serviços de extensão rural e elaboração de projetos técnicos para 

obtenção de crédito junto aos agentes financeiros. Nas décadas dos anos de 1950 e 1960, ficou 

conhecida nacionalmente como uma instituição prestadora de serviços de assistência técnica e 

de extensão rural, apresentando o termo ATER, que são todas as atividades exercidas de 

difusão de conhecimento para agricultores brasileiros, sendo assim coordenada pela 

Associação Brasileira de Crédito e Assistência Rural (ABCAR), criada em 21 de junho de 

1956. 

 

Em 1964, são criados dois Institutos, um era conhecido como Instituto Brasileiro 

de Reforma Agrária (IBRA) e o Instituto Nacional de Desenvolvimento Rural (INDA) e 

também foi criado o Estatuto da Terra, onde tanto o IBRA e o INDA, quanto o Estatuto da 
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Terra, foram criados para tentar reorganizar o meio rural através da ditadura imposta pelo 

regime militar: 

 
Art. 55. Na colonização oficial, o Poder Público tomará a iniciativa de recrutar e 

selecionar pessoas ou famílias, dentro ou fora do território nacional, reunindo-as em 

núcleos agrícolas ou agroindustriais, podendo encarregar-se de seu transporte, 

recepção, hospedagem e encaminhamento, até a sua colocação e integração nos 

respectivos núcleos. (Estatuto da Terra. Capítulo II. Da Colonização Oficial. Artigo 

55) 

 

 

A polêmica envolvida na criação do Estatuto da Terra é devido a que no mesmo 

ano de sua criação o país estava passando pelo Golpe Militar de 1964. Os militares criaram o 

Estatuto, na tentativa de conter a formação de grupos de movimentos sociais, o Campesinato 

estava tomando força na luta da reinvindicação dos direitos exercidos sobre o uso da terra, 

assim também como a sua apropriação legal, e é a partir daí que surgiram os conceitos sobre 

os termos “ ol ticas a r colas” e “ ol ticas a rárias” no cenário do regime militar, como 

Silveira e Heim (2013) citam: 

 

Castelo Branco, primeiro presidente militar, assumiu o governo com a tripla função 

de: combater a inflação, alterar a política externa e modernizar a agricultura. Para 

tanto, a reforma agrária também figurou no centro da agenda política do seu 

governo. No mesmo mês do Golpe, encaminhou ao Congresso Nacional o projeto de 

Lei do Estatuto da Terra - aprovado sob o número de Lei 4.504/64 - que diferenciava 

a política agrária da política agrícola. 

 

A política agrícola era demanda dos setores agrários que sustentaram o golpe, visava 

incentivo agrícola e garantia de infra-estrutura no campo. A política agrária, por sua 

vez, compreendia a reforma agrária propriamente dita. Mas, a ampla base social do 

novo regime combateu o projeto por não aceitar as desapropriações de propriedades. 

Assim, a luta continuou acirrada entre os “cam oneses” e os “latifundiários”, como 

ficaram conhecidos no período os trabalhadores rurais e os grandes proprietários de 

terra, respectivamente. (Silveira e Heim, 2013) 

 

Ainda Stédile (2011 apud Silveira e Heim, p. 24) informam qual era realmente a 

intenção do Governo Militar, de implantar uma ditadura para todo o território nacional, 

inclusive no meio rural, por propor uma reforma agrária, não para os usuários das terras 

agricultáveis e que dependiam dela para sobreviver, como as famílias de agricultores, mas era 

para realizar uma reforma agrária na visão militar e com um reflexo da política estadunidense 

capitalista. Neste processo a política agrícola foi mais prioritária do que a política agrária, em 

que a política agrícola se interessava pela modernização da agricultura com a industrialização 

dos produtos obtidos no campo: 
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Ao assumir a bandeira da reforma agrária, o Governo Militar freou a maioria das 

mobilizações populares em torno do tema e trouxe o debate político para a órbita do 

seu projeto de Lei (BRUNO, 2009). Isto fazia parte de um projeto hegemônico 

amplo, pois a escrita do Estatuto da Terra, acompanhada de perto por Castelo 

Branco, teve influência política direta dos Estados Unidos. Essa orientação estava 

 resente na  ol tica da Aliança  ara o Pro resso, “que  ro unha medidas de reforma 

agrária como meio de aliviar as tensões sociais ou evitar revoluções” (STÉDILE, 

2011, p. 24). (Silveira e Heim, 2013) 

 

Somente por volta de 1970 foi criado definitivamente o INCRA pela lei de 

número 1.100, de 09 de julho de 1970, incorporando as atribuições de serviço do IBRA e 

INDA em um único Instituto. Atualmente o INCRA trabalha na promoção de modelos 

compatíveis com cada região do país, e tem como objetivo segundo o que há no seu site, na 

seção institucional em missão é de: “im lementar a  ol tica de reforma a rária e realizar o 

ordenamento fundiário nacional, contri uindo  ara o desenvolvimento rural sustentável”. Em 

especial, políticas estas voltadas nas características para cada bioma, tendo a princípio o 

desenvolvimento sustentável de mais de 8 mil assentamentos no Brasil 
9
.  

 

Em se tratando da Extensão Rural, a pesquisa entra como algo fundamental para 

se entender as causas de um ou de vários problemas. Começando a surgir um centro de 

desenvolvimento em estudos voltados para a pesquisa e tecnologia para o campo, surgindo a 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) que foi criada no dia 7 de 

dezembro de 1972 sob o decreto-lei de número 5.851 que autorizava o funcionamento da 

empresa, passando a funcionar no ano seguinte em 1973. A sua função segundo o que há em 

seu site é: 

 

Viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a sustentabilidade 

da agricultura, em benefício da sociedade brasileira... atua por intermédio de 

Unidades de Pesquisa e de Serviços e de Unidades Administrativas, estando presente 

em quase todos os Estados da Federação, nos mais diferentes biomas brasileiros. 

(Fonte: www.embrapa.br >> missão e atuação) 

 

Os motivos da criação da empresa de pesquisa citada acima são relatados por 

Oliveira (2004) em um artigo publicado na revista Pesquisa, onde se encontra no acervo 

digital da EMBRAPA: 

 

Um dos motivos da criação da Embrapa em 1973, empresa ligada ao Ministério da 

Agricultura. Eram tempos de milagre econômico, e o Brasil atingia uma média de 

                                                           
9
 Fonte: www.incra.gov.br/index.php/institucionall/historico-do-incra 
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crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), de 14% ao ano, e precisava substituir 

importações e produzir mais alimentos para uma população que se tornava mais 

urbana. Oliveira (2004) 

 

Esta empresa é responsável pelo desenvolvimento de pesquisas nas áreas da 

fruticultura, olericultura, manejo e criação de bovinos, caprinos, ovinos, suínos, aves e solos, 

contribuindo na disseminação desse conhecimento a partir do seu material disponível em seu 

site ou de uma das unidades que há nos Estados. 

 

No ano de 1974 surge a Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão 

Rural (EMBRATER), empresa que foi autorizada pelo poder executivo vinculado ao 

Ministério da Agricultura com o título de empresa pública por promovendo a integração com 

outras empresas, com vínculos financeiros, voltadas a ATER como a EMBRAPA, por 

exemplo, sendo uma resposta rápida do Governo para tentar encobertar os escândalos de 

desvio de verbas realizados no INCRA, e que agora a EMBRATER tomaria de conta do 

repasse financeiro às Instituições vinculadas ao Ministério da Agricultura e do 

acompanhamento dos gastos. Peixoto (2004, p. 24) 

 

Em 1976 o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) é criado pelo 

decreto de número 77.354, de 31 de março de 1976 
10

, que na sua origem tem a finalidade de 

capacitar os agricultores ou pessoas que residam em regiões rurais. Na lei é mencionado de 

onde vem os recursos da Instituição com recursos oriundos do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento (FND), assim também das contribuições de pessoas físicas ou jurídicas, de 

direito privado, tanto nacional como estrangeiras e algumas receitas eventuais. 

 

Na década de 1980, quando há a promulgação da Constituição Federal de 1988, 

onde o apelo pela redemocratização era o tema principal da existência de uma nova 

constituição, servindo como res osta  ara os Atos Institucionais (A.I’s)  ro ostos pelos 

militares na época da ditadura militar e suprimindo qualquer tipo de abuso que viria a vir 

contra um civil brasileiro.  

 

Tal constituição é focada, em especial, no regime trabalhista e nos aspectos de 

julgamentos criminais, porém no que tange a Constituição de 1988, voltando aos interesses do 

                                                           
10

 Veja o decreto de número 77.354, de 31 de março de 1976 no anexo I que apresenta a criação do SENAR.  
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meio rural brasileiro no que diz respeito à Reforma Agrária, tendo que haver uma 

desapropriação de terras que não são usadas para agricultura ou que não são usadas para um 

propósito definido, caso não cumpra o que diz o artigo 186 da Constituição de 1988: 

  

Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, 

simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos 

seguintes requisitos: 

 

I – aproveitamento racional e adequado;  

II – utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e 

preservação do meio ambiente;  

III – observância das disposições que regulam as relações de trabalho;  

IV – exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos 

trabalhadores. 
 

 

No início dos anos de 1990 o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural SENAR, 

pelo decreto de número 8.315, de 23 de dezembro de 1991
11

, aprovado pelo até então 

presidente Fernando Collor de Melo, reforça as atribuições para os serviços do SENAR, que 

tem como função principal a formação profissional rural promovendo a ação social mais 

igualitária no campo, por introduzir cursos que venham a interagir com os alunos nas turmas 

trocando experiência entre eles, sendo incrementados modelos adaptados à realidade rural 

com cartilhas próprias e um material didático de fácil compreensão.  

 

Ainda no ano de 1990, a EMBRATER foi extinta e foi criada no lugar dela, no dia 

21 de março de 1990, a Associação Brasileira das Entidades Estaduais de Assistência Técnica 

e Extensão Rural (ASBRAER). Mas o que parecia solução levou a uma confusão, segundo 

Peixoto (2008, p. 27) destacando a criação da ASBRAER, que só veio a ter um 

reconhecimento e um maior envolvimento nos serviços de ATER anos mais tarde, porque 

nesse período no Brasil grande parte das Instituições foi extinta, fundida ou sucateada 

conforme o comentário do autor: 

 
Nos anos subseqüentes à extinção da Embrater, houve desorganização de todo o 

sistema oficial de Ater, provocando nos estados extinções, fusões, mudanças de 

regime jurídico, sucateamentos e, principalmente, a perda de organicidade e de 

articulação entre as diversas instituições executoras do serviço. (Peixoto, 2008, p. 

27) 

 

 

                                                           
11

 Veja o decreto de número 8.315, de 23 de dezembro de 1991, no anexo J. 
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No final dos anos de 1990
12

 grupos como o MST e outros Movimentos Sindicais 

de Trabalhadores Rurais organizados pela Confederação Nacional de Trabalhadores na 

Agricultura (CONTAG), ganharam força devido à legitimidade política que estava sendo 

apoiada pela atual Constituição. As unidades Acadêmicas já ensaiavam alguns trabalhos 

voltados a pesquisa de campo em cima do termo "agricultor familiar", influenciando 

fortemente as políticas públicas mais voltadas a reforma agrária, cujo personagem principal 

não seria "o agricultor", mas "a agricultura familiar", sendo ela a unidade fundamental dos 

assentamentos, de uma cidade que depende da agricultura, ou de um país que necessita da 

agricultura para ter uma expressividade no Produto Interno Bruto (PIB), indicando 

crescimento ou não da economia. Em 28 de junho de 1996 na gestão do então Presidente da 

República Fernando Henrique Cardoso, foi criado pela lei número 1.946, o Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). Peixoto (2008, p. 31 e 38) 

  

A partir dos anos 2000, a presença da tecnologia no campo começou a ser vista 

com outros olhos por grandes produtores rurais das regiões sul, sudeste e centro-oeste, assim 

também como em algumas empresas agrícolas espalhadas na região nordeste que focado na 

produção de frutas tropicais, porém isso não se deve aos serviços de órgãos federais e 

estaduais, mas antes aos investimentos que são habilitados em algumas empresas privadas de 

consultoria voltadas a assistência técnica. E esses investimentos são refletidos em novas 

técnicas de plantio, uso de sementes melhoradas, irrigação localizada e outras formas das 

técnicas de produção agrícola que desde a década de 1960 no Brasil, foi observada a 

introdução da revolução verde, porém ainda cara e para poucos privilegiados que podem 

pagar por estes investimentos na área. 

 

Em 2004 foi criada a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural 

(PNATER) que menciona os princípios básicos, que são:  

 

 Assegurar, com exclusividade aos agricultores familiares, assentados por programas 

de reforma agrária, extrativistas, ribeirinhos, indígenas, quilombolas, pescadores 

                                                           
12

 Nesse período dos anos de 1990 o Ministério da Agricultura apresentava diversos nomes e siglas diferentes em 

cada gestão que se passava, como por exemplo: Ministério da Agricultura e da Reforma Agrária (MARA), 

depois passou a ser Ministério da Agricultura e do Abastecimento e da Reforma Agrária (MAARA), em seguida 

houve a separação entre as pastas passando a existir o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), voltada a 

questões fundiárias e estratégias de desenvolvimento rural, e o Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA), voltados aos interesses da comercialização e certificação de produtos agrícolas e do 

agronegócio voltadas ao mercado interno e externo. 
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artesanais e aquiculturas, povos da floresta, seringueiros, e outros públicos definidos 

como beneficiários dos programas do MDA/SAF, o acesso a serviço de assistência 

técnica e extensão rural pública, gratuita, de qualidade e em quantidade suficiente, 

visando o fortalecimento da agricultura familiar. 

 

 Contribuir para a promoção do desenvolvimento rural sustentável, com ênfase em 

processos de desenvolvimento endógeno, apoiando os agricultores familiares e demais 

públicos descritos anteriormente, na potencialização do uso sustentável dos recursos 

naturais. 
 

 Adotar uma abordagem multidisciplinar e interdisciplinar, estimulando a adoção de 

novos enfoques metodológicos participativos e de um paradigma tecnológico baseado 

nos princípios da Agroecologia. 
 

 Estabelecer um modo de gestão capaz de democratizar as decisões, contribuir para a 

construção da cidadania e facilitar o processo de controle social no planejamento, 

monitoramento e avaliação das atividades, de maneira a permitir a análise e melhoria 

no andamento das ações. 
 

 Desenvolver processos educativos permanentes e continuados, a partir de um enfoque 

dialético, humanista e construtivista, visando a formação de competências, mudanças 

de atitudes e procedimentos dos atores sociais, que potencializem os objetivos de 

melhoria da qualidade de vida e de promoção do desenvolvimento rural sustentável. 

 

Para manter os princípios básicos da PNATER foi criado o Departamento de 

Assistência Técnica e Extensão Rural (DATER), pela lei de número 5.033, de 5 de abril de 

2004, direcionando a PNATER a todos os envolvidos com ações e serviços relacionados a 

Extensão Rural Pública e também de desenvolver atividades não agrícolas, como coloca o 

Ministério do Desenvolvimento Agrário: 

 

Imediatamente após a promulgação da Política Nacional de Ater, o Dater deverá 

tomar as iniciativas necessárias para a elaboração do Programa Nacional de Ater. 

Este Programa deverá contemplar além dos processos de capacitação continuada de 

agentes - agricultores e extensionistas/assessores -, ações destinadas a potencializar a 

produção de alimentos básicos, de modo a contribuir para a segurança alimentar das 

populações rurais e urbanas. 

 

De igual forma, deverão ser estabelecidas estratégias que fortaleçam a produção e a 

oferta de produtos agrícolas e matérias primas, para os mercados locais, regionais e 

internacionais. 

 

Deverão, também, ser planejadas as ações de apoio às atividades não agrícolas e 

outras que estejam direcionadas à melhoria das condições de vida da população. 

(PNATER, 2004, p. 22) 

 

Diante do exposto, a PNATER chega com um papel inovador quanto as formas de 

realização dos trabalhos junto as comunidades, por estabelecer uma gestão mais democrática, 

construindo a cidadania aos povos que devam ser atendidas e que sejam incluídas na 
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sociedade através do desenvolvimento rural sustentável, baseando na conservação ambiental 

nos princípios da agroecologia, com um olhar que envolve diversas áreas do conhecimento. 

Assim como citado na PNATER, é necessário desenvolver processos educativos e 

permanentes, por acompanhar as mudanças de atitudes e dos procedimentos dos atores 

sociais. Bem diferente ao que é exposto na teoria difusionista. 

 

Portanto, em cada época da história do Brasil, a criação de Leis que interviam no 

desenvolvimento econômico do país, em especial na agricultura, é muito mais pautada a 

interesses políticos do que para o apoio a um grupo menos favorecido na sociedade. Assim a 

criação das entidades federais voltadas a ATER no Brasil, em especial a partir das décadas de 

1940 e 1950, teve uma fundamentação ideológica voltada à modernização da agricultura do 

país com o apoio técnico e financeiro da AIA, com um modelo difusionista por trazerem 

pacotes tecnológicos adaptados para realidade estadunidense e não brasileira. (Oliveira, 1998) 

 

Para Caporal (1991) a extensão rural já nasce como instituição, isso fica evidente 

na época de sua criação no regime imperial para satisfazer as classes oligárquicas detentoras 

de influência e poder econômico e político, onde mais tarde há a influência da norteamericana 

após a guerra fria: 

Quanto à instituição extensão rural, no momento se deve ressaltar apenas o fato de 

que ela já nasceu no Brasil sob o comando do capital e mais, sob forte influência do 

capitalismo monopolista norte-americano. É, pois, com razão, que a maioria dos 

autores que fazem uma análise histórico-crítica do extensionismo no Brasil, 

demonstram que a introdução da extensão rural, como prática organizada e 

organizativa da produção no campo, está intimamente relacionada às políticas e à 

ideologia norte-americana esta elecida no  er odo da chamada “ uerra-fria”. 

(Caporal, 1991) 

 

 

3.2 Histórico da Extensão Rural no Nordeste: Da criação do Imperial Instituto Bahiano 

à criação das Instituições de Combate às Secas e à Pobreza no meio rural. 

 

A região nordeste é marcada pela forte influência cultural em cada estado, 

trazendo a força do povo mesmo sobre grandes dificuldades, como a escassez de água e o 

atraso, na grande maioria dos estados, na agricultura que viabiliza a produção de alimentos 

para animais e principalmente para seres humanos.  
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A primeira iniciativa para melhorar os serviços da área da agricultura no Nordeste 

se dá pela criação do Imperial Instituto Bahiano de Agricultura (IIBA) em 1859 através de um 

decreto imperial. Mais tarde, em São Bento dos Lages em 1874, segundo Baiardi (apud 

Peixoto, 2008, p. 13) houve a criação da primeira instituição stricto sensu a formar 

agrônomos até 1904, mantendo em suas instalações laboratórios e campos para 

experimentação, sendo a primeira instituição também de ensino superior, servindo de modelo 

para a futura Escola de Ensino Agrícola. 

 

Em 22 de dezembro de 1859 foi instalado em Pernambuco um Imperial Instituto 

Agrícola, onde dinamizou a economia local, gerando o aumento do conhecimento, não só na 

agricultura, mas também, em anos mais a frente, ainda iria influenciar na indústria e no 

comércio, chamando atenção de investidores estrangeiros que lavaram a modernização para o 

campo, tornando-se atualmente um dos maiores produtores de cana-de-açúcar da região 

Nordeste. Porém, isso não implicou na melhoria de vida para a população até os dias atuais. 

 

Em 20 de janeiro de 1860 foi criado o terceiro Imperial Instituto Agrícola, 

localizado em Sergipe, onde basicamente seguia os mesmos moldes do primeiro e segundo 

Institutos criados anteriormente. Onde não há muitos registros históricos disponíveis e de fácil 

acesso sobre o que aconteceu com os serviços da Extensão Rural nesse estado, assim também 

se dá no levantamento histórico para a região do Nordeste brasileiro. Só no Ceará é lembrado 

um Instituto que é vinculado às obras para o abastecimento de água para as regiões que 

necessitam desse bem tão escasso nessa região. 

 

Em 1909 foi criada a Inspetoria de Obras Contra as Secas (IOCS) através do 

decreto de número 7.619 de 21 de outubro
13

, pelo presidente da época em exercício Nilo 

Peçanha, havendo uma mudança de nome para Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas 

(IFOCS) pelo decreto de número 13.687
14

 de 1919 e em 1945 houve mais outra mudança do 

nome institucional para Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), 

conferida pelo decreto de número 8.846, de 28 de dezembro 1945
15

. 

                                                           
13

 Veja o decreto no anexo K para ver autorização da criação do IOCS. 

14
 Para ver o decreto de lei da criação do IFOCS vá em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1910- 

1919/decreto-13687-9-julho-1919-516701-republicacao-95726-pe.html. 

15
 Decreto-lei não disponível para leitura on-line. 
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No entanto Damasceno (2004) indica que a reestruturação da história da ATER no 

Nordeste, em termos institucionais, começa a partir do final da década de 1940, quando surgiu 

a ACAR em Minas Gerais e logo em seguida foi sendo estabelecidos em todo o país os 

serviços em Assistência Técnica Rural com a supervisão da ABCAR que gerenciava os 

investimentos em projetos agrícolas nas regiões, sendo este órgão conhecido atualmente como 

o Ministério da Agricultura vinculado ao Governo Federal. 

 

Outra instituição que é importante para a região que foi criada na década de 1950, 

pelo decreto de número 1649, de 19 de julho de 1952
16

, é o Banco do Nordeste do Brasil 

(BNB), com sede atual na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará, abrange, segundo dados 

do banco, mais de duas mil cidades, cobrindo os nove estados da região Nordeste, o norte de 

Minas Gerais e o norte do Espírito Santo. Tinha como objetivo principal a inserção de uma 

nova mentalidade empresarial da Região com o conceito de desenvolvimento rural a partir das 

propriedades agrícolas no nordeste, assoladas pelas secas recorrentes e com recursos escassos 

que impediam ou dificultavam a produção vegetal ou animal e de seus derivados para a 

Região. 

 

Atualmente o estatuto social do BNB, tem por objeto social a promoção do 

desenvolvimento social e a circulação de bens por meio da prestação de assistência financeira, 

técnica e de capacitação de interesse econômico e social, onde diz o capítulo um do artigo 

terceiro a partir do parágrafo terceiro: 

 

§3o. O Banco poderá promover em todos os municípios da sua área de atuação, 

ações destinadas a fomentar o desenvolvimento local, micro e mesorregional, 

buscando estimular a organização social da comunidade e a formação das cadeias 

produtivas.  

  

§4º. O Banco poderá prestar serviços de assessoria, consultoria e gerenciamento de 

atividades econômicas e financeiras, de políticas públicas, de previdência e de outras 

matérias relacionadas com sua área de atuação, diretamente ou mediante convênios e 

termos de parceria com outras entidades ou empresas.  

 

§5º. O Banco estimulará a pesquisa científica, tecnológica, econômica.  

 

O ano de 1954 foi marcado por grandes mudanças devido à criação de órgãos, 

institutos, federações, empresas que tinha como base o desenvolvimento do Nordeste e do 

                                                           
16

 Veja o anexo L para ver o decreto de número 1649, de 19 de julho de 1952.  
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Brasil. E isso é visto quando foi criado Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA), que antes era conhecida como Instituto Nacional de Imigração e Colonização 

(INIC), decretada pela Lei de número 2.163, de 05 de janeiro de 1954, vinculado ao 

Ministério da Agricultura que especificava os serviços de imigração e formas de 

reorganização sociais voltadas às famílias de agricultores que poderiam viver em colônias 

funcionais. 

 

O BNB a partir de 1954
17

, em uma Assembleia Geral de Constituição do Banco, 

no dia 7 de junho do mesmo ano, foi inaugurada a primeira agência do banco em Fortaleza, 

em que nessa Assembleia estavam reunidos empresários, estudiosos que estudavam o 

comportamento da Região e políticos, sugerindo a criação de escritório que realizasse 

pesquisas e levantamentos de dados da região com o intuito de dinamizar e oferecer serviços 

de apoio técnico e especializado na área da economia regional, apresentando um cenário mais 

real para a sociedade da época que pouco sabia sobre os efeitos da seca e da economia 

nordestina, esse escritório ficou conhecido como ETENE (Escritório Técnico de Estudos 

Econômicos do Nordeste). 

 

O BNB surge como um banco para financiar projetos a partir de empréstimos, 

sendo uma apoiadora de órgãos ou agências que são relacionadas ao combate contra as secas 

que daria a ideia de desenvolvimento para a região, assim o BNB teve uma grande 

importância na criação de outro órgão, surgindo através de um grupo criado para discutir os 

processos de desenvolvimento na Região, no que diz respeito à produção agrícola e 

agropecuária, na indústria e no comércio. Foi então criado um grupo, em 14 de dezembro de 

1956, ficou conhecido como Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste 

(GTDN) que a princípio teve uma forte influencia da AIA por causa dos investimentos a 

serem feitos juntamente com o banco mundial, assim esse grupo sugeriu e influenciou a 

criação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) 
18

. 

 

Segundo Damasceno (2004, p.26), em 1954 foi criada a ANCAR (Associação 

Nordestina de Crédito e Assistência Rural), com sede instalada em Recife no estado de 

                                                           
17

 Estas informações foram extraídas em: 

https://www.bnb.gov.br/content/aplicacao/O_Banco/Historico/gerados/hist_1950.asp 
18

 Estas informações foram extraídas em: 

https://www.bnb.gov.br/content/aplicacao/O_Banco/Historico/gerados/hist_1950.asp 
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Pernambuco, sendo esta a segunda filial de serviços de Extensão Rural a ser implantada no 

país servindo de referência para a região e para os estados de Pernambuco, Bahia e Ceará, 

havendo a descentralização das atividades em 1958 a partir de Programas Estaduais de 

Extensão Rural desenvolvendo atividades independentes dos outros estados dispondo em cada 

estado de um supervisor estadual. 

 

Somente em 1º de junho de 1963 o DNOCS é oficializado como autarquia
19

 tendo 

a sua sede na cidade de Fortaleza no estado do Ceará. E os investimentos públicos repassados 

para a realização dos serviços voltados para a irrigação e outras atividades para o campo, 

conforme há no comentário no site do DNOCS que conta o histórico do órgão: 

 

A exigüidade de recursos deferidos ao DNOCS aplicados, quase exclusivamente, 

nos setores hidráulicos de acumulação, impediram a aceleração das obras de 

irrigação e dos serviços de piscicultura. 

 

As áreas irrigadas, dominadas pelos canais, permaneceram às mãos de proprietários 

desprovidos de mentalidade e de capacitação gerencial, desassistidos de crédito e a 

contar com a ajuda de rurícolas não afeiçoados a irrigação. 

 

É que o caráter paraindustrial de que se reveste a irrigação do ponto de vista 

agronômico, não dispensava a orientação e de ajuda governamentais. 

 

Não houve um esforço paralelo, antes de 1968, no sentido da reorganização 

fundiária nas áreas dominadas pelos canais e no de alfabetizar e instruir o 

campesinato; no de financiar a mecanização das lavouras; no sentido da difusão de 

insumos - fertilizantes, pesticidas e outros; de criar estruturas de estocagem; de 

industrializar os produtos agrícolas; de monetarizar o mercado interiorano, que 

funcionava à base do escambo; de elastecer o crédito etc, cuidados que escapavam 

às atribuições da IFOCS, depois, DNOCS. (www.dnocs.gov.br>>histórico). 

 

Esse órgão também é conhecido por grandes obras de engenharia na região 

nordestina do Brasil como açudes, sendo os de maior destaque, os açudes Orós, Banabuiú, 

Araras e a barragem de Boa Esperança. Construiu também estradas, pontes, portos, ferrovias, 

hospitais, campos de pouso, redes de energia elétrica, telegráficas e usinas hidrelétricas e 

também foi a responsável pela criação da SUDENE, criada no ano de 15 de dezembro 1959, 

participando em projetos públicos de Irrigação no vale do Rio São Francisco 
20

. 

 

                                                           
19

 Veja o anexo M o decreto de número 4229, de 1º de junho de 1963, que transforma o DNOCS em autarquia. 

 
20

 A informação do parágrafo citado foi extraída em: www.dnocs.gov.br >> instituição>> história. 
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Nessa mesma década de 1960, a gerencia das águas urbanas foi repassada para 

outro órgão, repassando para a Superintendência do Vale do São Francisco (SUVALE) em 28 

de fevereiro de 1967, que hoje é conhecida como Companhia de Desenvolvimento dos Vales 

do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF) criada pelo decreto-lei de número 6.088, de 16 

de julho de 1974 
21

, agora dando uma maior atenção aos projetos relacionados a irrigação na 

região do Vale do São Francisco. Atualmente há o Comitê das Bacias Hidrográficas do São 

Francisco, procurando seguir os mesmos moldes da metodologia das oficinas participativas da 

Extensão Rural, onde pessoas das comunidades que moram próximas dessas bacias 

hidrográficas possam expressar suas ideias e opiniões para melhorar o desenvolvimento do 

Vale do São Francisco 
22

. 

 

A importância dessas instituições fica muito mais voltada para as características 

da região nordestina do Brasil, isso porque a problemática da seca sempre foi o motivo da 

discussão e da criação de órgãos públicos federais e estaduais que criavam grupos de estudos 

e pesquisas, como no caso do BNB, que propuseram uma série de levantamentos sobre as 

caraterísticas da região para a realização de investimentos para o meio rural com o apoio, 

mesmo que discreto, de outras instituições como o DNOCS e as EMATER, antes chamada de 

ANCAR. 

 

Dada essa importância, o histórico da Extensão Rural cearense a seguir também se 

configura nessa premissa, em enfrentar a problemática das secas em virtude da falta de água e 

também do manejo adequado desse recurso natural escasso para a agricultura. Procurando 

alternativas práticas e viáveis para as pessoas que precisam da ATER no Ceará, em especial 

os agricultores e famílias de agricultores. 

 

3.3 Histórico da Extensão Rural no Ceará: Da Criação do Centro de Ciências Agrárias 

até as Empresas de Extensão Rural no Estado. 

 

A criação do curso de Agronomia em 1918 no Ceará foi um marco histórico para 

a pesquisa e desenvolvimento na área agrícola, também o curso deu um apoio para a criação 

de órgão como a ANCAR-CEARÁ, por realizar contratações para a realização de consultorias 

                                                           
21

 Veja o anexo N que apresenta o decreto-lei que regulamenta os serviços da CODEVASF. 

 
22

 Estas informações forma extraídas no site da CODEVASF em: www.codevasf.gov.br/empresa/DefaultPage 
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e treinamentos de seu pessoal na área rural, onde também foi criada, mais tarde, a 

Universidade Federal do Ceará vinculada ao Ministério da Educação e Cultura: 

 

O Centro de Ciências Agrárias (CCA) é uma unidade integrante da Universidade 

Federal do Ceará (UFC). Fundada a 30 de março de 1918, com o nome de Escola de 

Agronomia do Ceará como entidade particular de ensino superior e foi encampada 

pelo Estado no dia 7 de maio de 1935, conforme Decreto nº 1550. Através da Lei nº 

1.055, de 16 de janeiro de 1950, passou para o Ministério da Agricultura. 

Posteriormente, por força da Lei nº 2.373, de 16 de dezembro de 1954, veio a 

constituir, com outras unidades de ensino superior, a Universidade Federal do Ceará, 

vinculada ao Ministério da Educação e Cultura. 

 

A atual denominação de Centro de Ciências Agrárias é uma decorrência da 

modificação estrutural experimentada pela UFC, de acordo com o Decreto nº 

71.882, de 2 de março de 1973. Atualmente o Centro de Ciências Agrárias conta 

com oito Departamentos, que oferecem cinco Cursos de Graduação e sete Programas 

de Pós-Graduação, com sete Cursos de Mestrado e seis Cursos de Doutorado.  

(Site do Centro de Ciências Agrárias em: 

http://www.cca.ufc.br/index.php?option=com_content&task=view&id=385&Itemid

=55) 

 

A ANCAR, surgida em 1954, criou escritórios estaduais de serviços de Extensão 

Rural no Nordeste, como no caso do Ceará. Para Damasceno (2004,p. 59) somente em 1958 

que a ANCAR-CEARÁ surgiu, porém estes serviços só entraram na legalidade no ano de 

1964, sendo uma entidade pública de direito privado, a qual era gerida por uma Junta 

Governativa. Essa entidade visava o desenvolvimento econômico e social dos produtores e 

famílias rurais do Estado do Ceará, conforme quadro 1. 

 

Quadro 1 - Primeira Junta Governativa da ANCAR-CEARÁ com os seus respectivos 

cargos e representantes.   

Presidente. 
Dr. Edval de Melo Távora (Representante 

do Governo Estadual) 

Vice-presidente. 
Dr. Prisco bezerra (Representante da UC-

Universidade do Ceará) 

2 representantes do Ministério da 

Agricultura e 1 representante de cada 

entidade fundadora. 

Governo do Estado do Ceará, ABCAR, ANCAR, 

BNB, UC, FACIC (Federação das Associações do 

Comércio e Indústria do Ceará), Federação do 

Comércio do Ceará, Federação da Indústria do 

Ceará, Federação do Comércio Atacadista, União 

das Classes Produtoras do Ceará, Clube dos 

Lojistas de Fortaleza e Centro dos Exportadores do 

Ceará.  

Fonte: Damasceno (2004, p. 206) pelo relatório de atividades, 1964, ANCAR-CEARÁ. Adaptado pelo autor 

deste trabalho (2013). 

 

Na época em que houve a criação do ANCAR-CEARÁ ela ainda mantinha um 

convênio entre a ABCAR, pois essa associação cuidava dos interesses dos serviços de 
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Extensão Rural no Brasil, disponibilizando recursos financeiros e profissionais capazes de 

promover cursos, palestras e treinamentos nas regiões do país assistidas pela ABCAR. 

 

Damasceno (2004) cita que o primeiro escritório da ANCAR-CEARÁ foi 

instalado 1958 em Baturité pelos Engenheiros Agrônomos Antônio Sá de Magalhães e Laisse 

Pontes Tavares, juntamente com o apoio de um representante da AIA, esse escritório cobria 

cidades vizinhas podendo realizar um levantamento mais adequado das potencialidades e 

limitações existentes. E a expansão desses escritórios se deu no ano de 1965, um ano após a 

legalização dos escritórios técnicos de Extensão Rural pela ANCAR-CEARÁ, contando com 

trinta e seis escritórios locais, seis escritórios regionais e um escritório estadual.  

 

Damasceno (2004, p. 178) menciona que os serviços prestados da ANCAR 

cearense em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, incluíam a coleta de 

preços agrícolas, em período mensal, o preço de terras, em período semestral, e as ordens de 

pagamentos e recebimentos pelos produtores, desenvolvendo metodologias de trabalho com o 

uso da liderança rural, voltada ao trabalho com a juventude rural com grupos e associações 

rurais. 

 

Em 1969 pelo decreto federal de número 64.802, de 07 de outubro 1969
23

 e lei 

estadual de número 9.271, de 28 de setembro de 1969, a ANCAR-CEARÁ é considerado um 

órgão de utilidade pública. Devido aos serviços prestados a sociedade brasileira e cearense, 

devido aos avanços na parte organizacional administrativa em 1974 o Ministério da 

Agricultura em parceria com o INCRA e Governo do Estado do Ceará executam o Programa 

Extensão Rural no Ceará. Somente em 1978 é que a ANCAR-CEARÁ
24

 é incorporada a 

Secretária Estadual de Agricultura e Abastecimento do Ceará, tornando-se a EMATERCE 

(Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará) criada pela lei estadual de 

número 10.029, de 6 de julho de 1976. Nesse mesmo ano iniciou-se o Programa de 

Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) aos assentados do convênio com o INCRA, 

                                                           
23

 Esse mesmo decreto federal tam ém oficializava outras ANCAR’s nos 9 Estados do Nordeste e tam ém de 

outros Estados como o Acre, Amazonas, Pará, Mato Grosso e Distrito Federal. Fonte: 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2064.802-1969?OpenDocument 

 
24

 Segundo Damasceno (2004, p. 62 e p.64 – 66) foram criados projetos em cima do Plano de Ação Local (PAL) 

consistindo no levantamento de dados da situação dos municípios, identificando os problemas com os 

agricultores e desenvolvendo projetos nas áreas da cotonicultura, agricultura de subsistência e saúde pública. 
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agora com a supervisão da Empresa Brasileira de Extensão Rural (EMBRATER) que 

substituía a ABCAR. (Damasceno, 2004) 

 

A participação da EMATERCE na criação de projetos da ordem estadual começa 

a ganhar destaque no meio cearense. Um dos que chamou a atenção era o projeto estadual de 

Produção e Comercialização de Sementes Fiscalizadas, isso se deu porque na época não 

existia uma seleção mais adequada das sementes, onde muitas das propriedades identificadas 

eram focos de doenças fitopatogênicas, devido ao alto grau de mistura de sementes e das 

péssimas condições de armazenamento das mesmas em galpões ou armazéns. E isso se tornou 

tão evidente quando houve em 1985 a primeira Campanha e Controle do Bicudo do 

Algodoeiro, sob a coordenação da Secretaria de Agricultura. (Damasceno, 2004) 

 

Outros programas foram criados na mesma década de 1980, o Programa de 

Distribuição e o Empréstimo de Sementes Fiscalizadas ou como era conhecido, Programa 

Arrancada da Produção, atualmente conhecido como o Programa Hora de Plantar, destinados 

a produtores de baixa renda. (Damasceno, 2004) 

 

Em 1991 e 1992 a EMATERCE instala o setor de informática no Escritório 

Estadual, em Fortaleza, sendo mantida por recursos do Governo do Estado e do Governo 

Federal e pelas Prefeituras Municipais, onde há os escritórios técnicos, incorporando aos 

projetos da EMATERCE o Programa de Combate às Secas (PCS), a instalação do Laboratório 

de Análises de Produção de Apoio Animal (LAPA) e de acordos sobre questões trabalhistas 

entre os servidores da EMATERCE e do Governo do Estado conferindo a criação de contratos 

para a formação de quadro de funcionários. (Damasceno, 2004) 

 

Entre os anos de 1993 e 1997 para Damasceno (2004, p. 181 e 182) iniciou-se os 

programas voltados ao pequeno produtor rural e suas comunidades, colocando a ideia do 

desenvolvimento sustentável a partir de projetos como o Projeto São José (PSJ) que visava à 

integração das águas do Ceará por canais e adutoras beneficiando aos irrigantes cearenses, a 

Agroindustrialização e a Reforma Agrária Solidária. 

 

Em 1993 foi instalada uma filial do SENAR no Ceará: 
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O SENAR Administração Regional do Ceará foi instalado no dia 20 de abril de 1993 

e está vinculado à Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará – FAEC. 

É um órgão de ação descentralizada, com ações de Formação Profissional Rural – 

FPR e de Promoção Social – PS, atuando diretamente ou em parceria com diversas 

instituições públicas e privadas. (senarce.org.br/2013/sobre/) 

 

No ano de 1997 foi criado o Instituto Agropolos do Ceará pela Lei Estadual de 

número 12.781, de 30 de dezembro de 1997
25

. É, uma organização de personalidade jurídica 

de direito privado, sem fins lucrativos e de interesse público, tendo esta o seu Estatuto e 

Regimento Interno. Segundo Soares (2012) em sua apresentação sobre o Instituto Agropolos 

indica como funciona a parte administrativa do Instituto, onde cita: 

 

Conselho formado por órgãos do Governo do Estado, por representantes da 

sociedade civil e por representantes dos funcionários.  O Instituto Agropolos do 

Ceará não integra a Administração Pública, ele possui uma qualificação dada pelo 

Poder Público Estadual e presta serviços de interesse público através do Contrato de 

Gestão. (Soares, 2012) 

 

 

A partir dos anos 2000 a EMATERCE, em especial nos anos de 2003 e 2004, com 

autorização do Governo do Estado do Ceará, cria o Programa Agente Rural, estando em 

consonância com a PNATER. 

 

3.4 Configuração e papel atual das Empresas de Extensão Rural no Ceará. 

 

Neste tópico será apresentada a estrutura de três empresas que são mais atuantes 

no Estado do Ceará, porém não quer dizer que elas sejam as mais eficientes. Nessa premissa é 

que pode ser feito um debate mais aberto sobre qual é atuação real e concreta das empresas, 

instituições e a órgãos ligados ao Governo Federal e Estadual, por desenvolver pesquisas, 

tecnologias, treinamento especializado de seus agentes, repasse de recursos públicos 

destinados aos serviços de Extensão Rurais voltados à convivência com a seca que assola o 

Estado do Ceará, e em buscar alternativas mais viáveis para que haja uma minimização da 

pobreza no meio rural cearense. Daí a escolha dessas três empresas: EMATERCE, SENAR e 

o AGROPOLOS. 

 

                                                           
25

 A Lei Estadual aparece no apêndice O, porém essa lei estabelece a criação do Programa Estadual de Incentivo 

às Organizações Sociais e não a criação do Instituto Agropolos em si, mas essa lei subsidia a criação do Instituto 

e de qualquer outra Instituição no Estado do Ceará com caráter científico e social. 
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3.4.1 A EMATERCE atualmente 
26

. 

 

A Empresa é constituída por um presidente que é responsável pela tomada de 

decisões com a Assessoria de Desenvolvimento Institucional, sendo responsável pela criação 

e execução de programas que beneficie o agricultor e também pela criação de cursos de 

treinamento do seu corpo técnico. Há a Procuradoria Jurídica e a Auditoria que trata de 

assuntos referentes à aplicação legal das ações da EMATERCE, responsável pelo 

acompanhamento de denúncias sobre quaisquer irregularidades dos serviços prestados pela 

Empresa, seja por agentes rurais ou por aplicação indevida dos recursos do Governo Estadual 

e Federal para a promoção da Extensão Rural cearense.  

 

Portanto a Assessoria de Desenvolvimento Institucional, a Auditoria e a 

Procuradoria Jurídica, fazem parte do Assessoramento da Presidência, fazendo parte também 

da Direção Superior, conforme organograma 1. 

 

Organograma 1 - Componentes da Direção Superior da EMATERCE. 

 

 

 

 

As decisões tomadas pela Direção Superior a partir da Assessoria do Presidente 

são repassadas para os três órgãos executivos que irão gerenciar mais de perto e executar as 

atividades na prática. Estes órgãos se reúnem para articular as ações tomadas da Direção 

                                                           
26

 Todos os dados da EMATERCE foram obtidos a partir do site: www.ematerce.ce.gov.br 

Presidente 

Procuradoria Jurídica 
Assessoria de 

Desenvolvimento 
Institucional 

Auditoria 

 

Assessoria da Presidência 

Fonte: EMATERCE, adaptado pelo autor do trabalho (2013). 
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Superior, passando assim pelo Órgão de Execução Instrumental, o Órgão de Execução 

Programática e o Órgão de Execução Local e Regional, segundo organograma 2. 

 

Organograma 2 - Órgãos de Execução Programática, Local e Regional e de Execução 

Instrumental da EMATERCE. 

  

 

 

O Órgão de Execução Instrumental é gerenciado pela Diretoria Administrativo-

Financeira que é responsável pela articulação do Núcleo Administrativo, que por sua vez é 

responsável pelo Núcleo de Gestão de Pessoas, há também o Núcleo Financeiro, 

administrando os recursos financeiros da Empresa como entrada e saída dos recursos 

financeiros, e também há o Núcleo de Contabilidade que realiza o assessoramento dos gastos 

da Empresa através dos relatórios técnico financeiro, a partir dos Núcleos de Registros 

Funcionais, que são repassados pela Unidade de Tecnologia da Informação e Comunicação, 

no organograma 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidente 

Órgãos de Execução 
Programática 

Órgãos de Execução 
Local e Regional 

Órgãos de Execução 
Instrumental 

Assessoria do 
Presidente 

Fonte: EMATERCE, adaptado pelo autor do trabalho (2013). 

Diretoria Administrativo 

Financeiro 

Núcleo Administrativo 
Núcleo Financeiro 

Núcleo de Contabilidade 

Núcleo de Registros 

Funcionais 

Unidade Tecnológica da 

Informação e Comunicação 

Organograma 3 - Composição do Órgão de Execução Instrumental da EMATERCE. 

Fonte: EMATERCE, adaptado pelo autor do trabalho (2013). 

Núcleo de Gestão  

de Pessoas 
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Os Órgãos de Execução Programática são compostos por uma Diretoria Técnica 

que realiza a gerencia dos Programas e Projetos propostos em reunião, também realiza 

gerência do Apoio Técnico ao corpo de profissionais extensionistas da EMATERCE, 

prestando treinamentos no Centro de Treinamento e Extensão Rural (CENTREX) e no Centro 

de Treinamento Pedro Menezes Coli, ou Fazenda Normal (FAZNOR), conforme 

organograma 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A estrutura física é voltada para experimentação, disseminação de tecnologias e 

capacitação técnica profissional voltada para técnicos agrícolas. Assim, temos no quadro 2, a 

sua capacidade operacional com sua referida estrutura física e do seu corpo técnico de 

especialistas na área de Extensão Rural e dos demais servidores que mantêm estes Centros de 

Treinamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diretoria Técnica 

Gerência de 

Programas e 

Projetos 

Gerência de Apoio 

Técnico 

CENTREX 

FAZNOR 

Organograma 4 - Órgãos de Execução Programática da EMATERCE. 

Fonte: EMATERCE, adaptado pelo autor do trabalho (2013). 
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Quadro 2 - Organização da Estrutura Física, Técnica e do Quadro de Funcionários dos 

Centros de Treinamentos da EMATERCE. 

 

 

Os profissionais que recebem treinamento são direcionados para os Centros de 

Atendimentos I e II, sendo que estes Centros estão espalhados em todo o Estado do Ceará em 

sessenta e três escritórios de atendimento técnico e especializados em Extensão Rural que são 

gerenciados pelas Gerências Regionais I e II, respectivamente. 

 

Atualmente a empresa é responsável pelo acompanhamento dos preços 

agrícolas
27

, apresentando os preços semanais sobre preço de sementes oleaginosas, grãos, 

                                                           
27

 Até o momento da pesquisa a EMATERCE estava com dados desatualizados, apresentando dados até maio de 

2013. 

Centros de 

treinamentos da 

EMATERCE 

Área Física Quadro de Funcionários 

CENTREX 

 01 auditório com capacidade para 

143 pessoas;  

 1 sala-auditório para 200 pessoas;  

 06 salas de aula para 40 pessoas 

cada;  

 01 sala de administração;  

 03 salas para servidores;  

 01 sala para coordenação de 

cursos; 

 01 cozinha-refeitório;  

 01 sala de reprografia;  

 01 biblioteca;  

 02 conjuntos de banheiro 

coletivos;  

 35 apartamentos com capacidade 

de 04 a 08 treinandos por unidade. 

22 servidores, sendo 

divididos: 

 03 de nível 

superior; 

 03 de nível médio; 

 16 administrativos, 

dentre cozinheiras, 

serventes e outros 

de apoio. 

FAZNOR 

 2 salas de treinamento com 

capacidade para 30 pessoas cada;  

 8 dormitórios que abrigam até 60 

pessoas; 

 4 açudes destinados a pesquisa. 

 1 técnico agrícola; 

 1 administrador; 

 20 diaristas. 

Fonte: EMATERCE, adaptado pelo autor do trabalho (2013). 
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cereais, frutas como banana e caju. Levantamento do preço do animal vivo como: suínos, 

caprinos, ovinos, aves (galinha caipira). O levantamento dos preços de mel de abelhas, 

hortaliças, rapadura, leite de vaca, farináceos, como farinha e a goma de mandioca. E o preço 

do maço de flores de crisântemo, que tem certa expressividade quanto a sua produção no 

município cearense de Crato. 

 

A EMATERCE também é responsável pelo cadastramento dos agricultores para o 

crédito rural, para o Programa Garantia Safra, que subsidia os custos com produção para 

agricultores de baixa renda e Cadastramento do Agricultor Familiar para Comercialização de 

Produtos Agrícolas. O organograma 5 apresenta de forma resumida como a EMATERCE é 

organizada atualmente. 
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3.4.2 O SENAR e a sua atuação 
28

 

 

O SENAR é nacionalmente conhecido como uma Instituição que preza a 

disseminação do conhecimento através dos cursos de curta duração voltados aos agricultores 

familiares e aos jovens que dependam da agricultura como meio de vida, além da inserção de 

valores de vida que venham a interagir não só com os agricultores, mas também os agentes do 

SENAR que se envolvem em ações práticas nos serviços de extensão rural. 

 

Assim a entidade propõe e apóia a execução dos Programas que venham a 

contribuir para o desenvolvimento do meio rural, garantindo qualidade de vida aos 

agricultores. Existem 15 Programas para promoção das famílias ou comunidades beneficiadas 

com estes programas, que são estes: Pronatec do SENAR, Programa Produção de Leite de 

Qualidade, Sertão Empreendedor, Agricultura de Precisão, Programa Empreendedor Rural, 

Negócio Certo Rural, Com Licença Vou à Luta, Inclusão Digital Rural, Ciranda da Cultura, 

Sindicato Forte, Educação Postural no Campo, Mãos que Trabalham, EPI – Trabalhador 

Protegido, Programa Útero é Vida e a Secretaria Eficiente . 

 

O SENAR nacional e o SENAR cearense seguem a mesma frente de trabalho, 

trabalhando em duas vertentes: a Formação Profissional Rural (FPR) e a obtenção da 

Promoção Social (PS), que orienta a Instituição a colocar como duas missões a serem 

cumpridas com a ajuda dos apoiadores do SENAR ofertando cursos e capacitações 

profissionais de graça, sem nenhum custo para o participante. 

 

A Formação Profissional Rural atua nas seguintes áreas de atuação: Agricultura, 

Pecuária, Silvicultura, Aquicultura, Extrativismo, Agroindústria, Atividades de Apoio 

Agrossilvipastoril, Atividades relativas à Prestação de Serviços. 

 

A Promoção Social atua nas áreas da: Saúde, Alimentação e Nutrição, Artesanato, 

Organização Comunitária, Cultura, esporte e lazer, Educação e Apoio às comunidades rurais. 

O SENAR tem uma característica marcante quanto aos cursos ministrados por eles, pois não 

há um local definido para a realização dos seus cursos: 

 

                                                           
28

 Todas as informações do SENAR e do SENAR - Ceará foram extraídas no site em: www.senar.org.br 
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O SENAR não tem Unidades de Ensino. Por decisão institucional, as salas de aula 

são os locais onde o trabalhador e o produtor rural atua. Pode ser numa área de 

plantação, num galpão da propriedade, embaixo de uma árvore e até na casa de um 

dos participantes do curso. (Site do SENAR em: www.senar.org.br/quem-somos) 

 

Assim fica mais atrativo para as pessoas que moram no campo em participarem 

em iniciativas dessa natureza, pois a adaptabilidade de cursos como esses melhora a 

participação dos agricultores em cursos como o de capacitação e orientação técnica, que pode 

ser promovido em um espaço onde a comunidade, as famílias de agricultores e até mesmo o 

agricultor possa se identificar com o local, deixando-os mais a vontade para aprender. Ou 

seja, o curso vai até essas pessoas que precisam de um apoio técnico mais especializado a 

partir desses cursos de curta duração, sendo apresentada em uma linguagem de fácil 

compreensão.  

O material de aprendizado está disponível ao realizar a inscrição em um dos 

cursos disponíveis no site do SENAR, assim os cursos se tornam mais extensivos, isso no que 

diz respeito ao alcance de pessoas que se interessam e desejam aprender mais sobre o meio 

rural a partir do uso da internet, ficando conhecido como cursos de Ensino à Distância (EaD), 

um grande avanço para o meio rural no que diz respeito a capacitação de pessoas que desejam 

obter o conhecimento necessário em como gerenciar a sua propriedade agrícola com mais 

eficácia ou para a comercialização de produtos agrícolas. 

O SENAR tem o alcance do seu público alvo, que são os agricultores interessados 

pelos seus cursos, a partir das parcerias que são realizadas com outras Instituições e 

movimentos sociais que também se preocupam com a promoção da sociedade, realizando as 

seguintes parcerias: Entidades, sindicatos rurais; associações de produtores; entidades de 

classe organizadas, Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, órgãos de 

assistência técnica e outros que as auxiliem a alcançar a clientela de modo abrangente e 

efetivo no maior número possível de municípios do país. Essas entidades, por seu poder de 

atuação como lideranças locais e junto a seus associados, em geral atingem a capilaridade 

almejada pela instituição, contribuindo para o levantamento das necessidades locais de 

capacitação profissional, promoção social, mobilização e composição das turmas. 

A partir dessas informações é que se pode chegar ao nível de organização que é 

proposto pela própria Instituição com o organograma 6. 
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4.3.3 O Instituto Agropolos do Ceará. 

 

O Instituto Agropolos foi criado em 1997, porém só foi qualificado como 

Organização Social em março de 2002, pelo Decreto Estadual de número 26.528. O Instituto 

já existia com estatuto e regimento interno próprio, com um conselho formado por órgãos do 

governo estadual cearense, por representantes da sociedade civil e por representantes dos 

funcionários do próprio Instituto. São divididos em representantes do poder publico estadual, 

entidades da sociedade civil e outros membros eleitos, podendo ser pessoas ou empresas 

privadas ou públicas, normalmente ligados à convênios e parcerias com o Agropolos. (Soares, 

2012) 

 

Os escritórios de apoio do Instituto são distribuídos em dezoito municípios 

cearenses, constituindo em treze territórios que estão inseridos no Plano Territorial de 

Desenvolvimento Rural e Sustentável, Plano Territorial de Cadeias Produtivas, Planos de 

Negócio, Planos Safra e na estruturação das instancias colegiadas para a gestão e o controle 

social que estão inseridas no Colegiado Territorial, Núcleos Dirigentes, Núcleos Técnicos e 

Comitês Temáticos e Setoriais. Assim os representantes do Agropolos são: o poder público 

estadual, as entidades da sociedade civil e membros eleitos em reunião. O quadro 3 apresenta 

os representantes que formam o conselho administrativo do Instituto e também o Conselho 

Fiscal, que fiscaliza ações que são tomadas nos programas e projetos vinculados ao Instituto. 

(site do Instituto Agropolos em: www.institutoagropolos.org.br, 2013) 

 

No site do Agropolos são apresentados os programas e projetos em que o 

Agropolos participa insere diretamente o trabalhador rural com suas famílias, que vê nessas 

iniciativas, a oportunidade da melhoria da qualidade de vida tendo em mente a participação 

coletiva através de grupos organizados como associações, cooperativas e comunidades, 

gerenciando de modo ordeiro as ações tomadas do grupo em questão. Destaca-se a Escola de 

Floricultura do Ceará (Tecflores), única escola em floricultura do Estado mantida pelo 

Instituto Agropolos como há no quadro 4. Os programas e projetos existentes do Instituto 

funcionam a partir de chamada pública via edital para a captação de recursos públicos e de 

parcerias com algumas entidades de ordem não governamental. Esses projetos são 

distribuídos em 4 linhas de trabalho descritas na tabela 4 e também no organograma 7. 
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Quadro 3 - Representantes dos Conselhos Administrativo do Instituto Agropolos. 

Poder Publico 

Estadual 

Entidades da 

Sociedade Civil 
Membros Eleitos Conselho Fiscal 

 

Secretaria de 

Desenvolvimento 

Agrário (SDA), 

Secretaria da Ciência, 

Tecnologia e 

Educação Superior 

(SECITECE), 

Secretaria das 

Cidades, vinculada ao 

Ministério das Cidades 

(CIDADES), 

Secretaria dos 

Recursos Hídricos 

(SRH), Conselho 

Estadual de 

Desenvolvimento 

Econômico (CEDE), 

representantes da Casa 

Civil. 

 

Federação da 

Agricultura do Ceará 

(FAEC), Conselho 

Regional de 

Arquitetura e 

Agronomia (CREA) 

e Federação dos 

Trabalhadores Rurais 

do Ceará 

(FETRAECE). 

Setor Produtivo 

(Empresas Privadas 

que investem capital 

financeiro para os 

serviços do 

Agropolos), 

representante dos 

funcionários do 

Agropolos e o BNB. 

Secretaria da Fazenda 

(SEFAZ/CE), 

Secretaria de 

Planejamento 

(SEPLAG/CE), 

CREA, SDA, FAEC 

e Procuradoria Geral 

da União (PGE) 

 

 Fonte: Site do Instituto Agropolos em_  http://www.institutoagropolos.org.br/p/7/instituto/conselho_de_administracao 

        http://www.institutoagropolos.org.br/p/8/instituto/conselho_fiscal 

 

Quadro adaptado pelo autor deste trabalho (2013). 
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Programa de Ações 

Estratégicas 

Programa de Acesso a 

Mercados 

Programa de 

Ações 

Estratégicas 

Programa de 

Desenvolvimento 

Sustentável e 

Integrado 

 

 

Projeto Biodiesel, 

Projeto de 

Desenvolvimento da 

Agricultura e da 

Pecuária e Projeto de 

Apoio à Pesca 

Artesanal e 

Aquicultura. 

Projeto de Apoio à 

Comercialização, 

Projeto de 

Agroindustrialização da 

Produção Familiar e 

Projeto de Apoio às 

Bases de Serviços de 

Comercialização. 

 

Projeto Caminho 

das Águas nas 

Rotas dos Carros-

pipa, Projeto de 

Apoio ao 

Complexo 

Castanhão 

(psicultura e 

irrigação), Projeto 

de Concessão de 

Crédito (voltados 

ao financiamento 

do BNB) e Projeto 

Cisternas de Placa 

no Semiárido. 

 

Projeto de Apoio ao 

Desenvolvimento 

Territorial (projeto 

que articula os 

comitês temáticos que 

fazem o controle 

social da gestão 

pública em cada um 

dos 13 territórios). 

 

Quadro 4 - Programas e Projetos do Instituto Agropolos. 

Fonte: Site do Instituto Agropolos em_ http://www.institutoagropolos.org.br/programas/programainterno/102 

           http://www.institutoagropolos.org.br/programas/programainterno/104 

       http://www.institutoagropolos.org.br/programas/programainterno/105 

               http://www.institutoagropolos.org.br/programas/programainterno/106 

 

Tabela adaptada pelo autor deste trabalho (2013). 
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4 CONQUISTAS, DIFICULDADES E DESAFIOS DA EXTENSÃO RURAL NO  

CEARÁ 

 

Conquistas, dificuldades e desafios, estas três palavras permeiam a Extensão 

Rural. Mas, o que deve ser destacado é o modo como é dirigido o planejamento das atividades 

agrícolas, visto como uma parte importante do trabalho de ATER em uma determinada 

localidade. Isso, sim, dirá se o agricultor obteve uma conquista, por conseguir executar, pondo 

em prática aquilo que foi elaborado em seu projeto para desempenhar as suas atividades, no 

que diz respeito a produção da sua propriedade, ou, por apresentar dificuldades devido ao 

conhecimento limitado sobre certas técnicas de cultivo que venham a otimizar a sua 

produtividade, ou então, vencer os desafios que venham a surgir, como por exemplo o uso do 

crédito, que pode refletir como um fator limitante para a produção. 

 

Através dos trabalhos publicados de alguns autores como eles identificaram as 

conquistas, dificuldades e desafios da Extensão Rural cearense e ver também através de uma 

enquete com representantes das entidades que são responsáveis pela aplicação dos trabalhos 

de Assistência Técnica Rural, sendo representantes da EMATERCE, SENAR e 

AGROPOLOS 
29

. 

 

O quadro 5 apresenta o que esses autores e representantes comentaram sobre as 

conquistas, dificuldades e desafios da extensão rural do ponto de vista acadêmico a partir de 

suas pesquisas e percepções. 

 

A pergunta da enquete feita aos representantes das Entidades foi: Na sua visão, 

quais foram às conquistas, dificuldades e desafios que a Extensão Rural cearense apresentou 

ao longo dos anos? As respostas são apresentadas no quadro 6. 

                                                           
29

 Os nomes dos representantes das Entidades questionadas são: Senhora Ana Kelly, coordenadora técnica dos 

cursos ofertados para os agricultores pelo SENAR. O Senhor José Leitão, ex-membro da ANCAR-CEARÁ na 

década de 1970 e hoje é gestor de recursos humanos da EMATERCE e por último o técnico Felipe Sindeaux, 

formado em Engenharia de Pesca pela UFCE, sendo um dos responsáveis pelo programa de Assistência Técnica 

ao projeto de Apoio ao Castanhão aos psiculturores e aos irrigantes. 
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Quadro 5 - Comentários dos autores de trabalhos sobre Extensão Rural no Ceará. 
AUTOR (A) /TRABALHO/ESTADO 

OU UNIVERSIDADE. 
CONQUISTAS DIFICULDADES DESAFIOS 

COSTA, 1976 / DISSERTAÇÃO/ UFCE  

 

Falta de diálogo mais efetivo entre agricultores e 

técnicos. 

 

A maioria dos profissionais que trabalham 

diretamente com ATER não assume o papel de 

educador popular. 

 

Atuação limitada dos órgãos responsáveis pela ATER 

no Ceará.  

 

Reavaliar os processos metodológicos de 

a ATER, com o fim de corrigir certas 

formas de trabalho executadas com os 

agricultores. 

 

Estabelecer um contexto transdisciplinar, 

onde diversas áreas do conhecimento 

interagem entre si, sendo estes saberes 

necessários ao profissional da Extensão 

Rural. 

ALBUQUERQUE, 1996/ 

DISSERTAÇÃO/ UFCE 
  

 

Estabelecer ações que visam à melhoria 

das condições de vida do homem do 

campo, visto que torna inócua qualquer 

tentativa de desenvolvimento rural sem 

uma eficaz e realista ação de pesquisa 

agrícola em extensão rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5
5
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AUTOR (A) /TRABALHO/ESTADO 

OU UNIVERSIDADE. 
CONQUISTAS DIFICULDADES DESAFIOS 

MOURA, 1999 /DISSERTAÇÃO / 

UFCE 
 

Os produtores rurais assistidos não estão 

utilizando as Tecnologias recomendadas 

pelos técnicos de extensão rural, sendo 

justificado pelos seguintes motivos: as 

tecnologias utilizadas não são as mais 

apropriadas para os agricultores, daí as 

dificuldades, por não saberem aplicar 

essa tecnologia em seus trabalhos, talvez 

os técnicos não estejam sabendo repassar 

essa tecnologia corretamente aos 

produtores, ou, ainda esse problema 

esteja relacionado ao baixo nível de 

escolaridade, podendo limitar a 

utilização dessas tecnologias. 

 

Procurar detectar a oportunidade em que 

o produtor assistido já tenha absorvido o 

estoque de tecnologia disponível a fim de 

orientar o esforço da ação extensionista 

para outros produtores que ainda tenham 

atingido este nível. 

 

Estimular os investimentos a médio 

prazo em pesquisas para que venham a 

diminuir a defasagem deste serviço em 

relação aos outros instrumentos de 

política. 

 

Aumentar o número de Eng. Agrônomos 

e Téc. Agrícolas que estejam a 

disposição dos agricultores, sendo estes 

profissionais treinados no sistema 

extensionista. 

 

Órgãos Estaduais ofereçam melhores 

condições de trabalho, como: mais 

transporte e mais recursos financeiros 

para esse propósito.  

DAMASCENO, 2004/ LIVRO 

 

Avanço na criação de políticas públicas 

voltadas para Extensão Rural 

(PNATER). 

 

 

EMATERCE na participação de projetos 

e programas 

(PSJ, PRONAF, Prog. Reforma Agrária, 

Prog. Hora de Plantar, Prog. Milho 

Híbrido em Sequeiro e Prog. 

Revitalização da Cotonicultura). 

 

 

Atraso na modernização da agricultura 

devido ao tradicionalismo e também ao 

nível de formação intelectual do produtor 

rural quer seja ele agricultor ou 

agropecuarista. 

 

Profissionalização rural, com vistas na 

geração de emprego e renda, aumentando 

o nível tecnológico a partir de novas 

técnicas de gestão participativa. 

Continuação do quadro 5. 
5

6
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Continuação do quadro 5. 

 

AUTOR (A) /TRABALHO/ESTADO 

OU UNIVERSIDADE 

 

CONQUISTAS DIFICULDADES DESAFIOS 

ABREU, 2009 / ARTIGO/ UFCE  

 

Falta de diálogo mais efetivo entre 

agricultores e técnicos. 

 

A maioria dos profissionais que 

trabalham diretamente com ATER não 

assume o papel de educador popular. 

 

Atuação limitada dos órgãos 

responsáveis pela ATER no Ceará 

devido a burocracias administrativas.  

 

Reavaliar os processos metodológicos da 

ATER, com o fim de corrigir certas 

formas de trabalho executadas com os 

agricultores. 

 

Estabelecer um contexto transdisciplinar, 

onde diversas áreas do conhecimento 

interagem entre si, sendo estes saberes 

necessários ao profissional da Extensão 

Rural. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5
7
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Quadro 6. Comentários dos Representantes das Entidades que promovem a Extensão Rural no Ceará. 
Resposta dos Representantes das 

Entidades 
CONQUISTAS DIFICULDADES DESAFIOS 

EMATERCE 

 

Mudanças Tecnológicas, mesmo sendo um 

pouco discreta, comparando com o 

passado, as técnicas de atuação da 

Assistência Técnica Rural cearense 

melhoraram consideravelmente, isso se 

deve às mudanças das Políticas Públicas 

Federais e Estadual para a agricultura. 

 

Maior Atuação das Comunidades, no 

passado, as comunidades não eram tão 

atuantes como é perceptível atualmente. 

 

 

A Regularização Fundiária sempre foi 

um entrave, uma dificuldade, no que 

tange aos processos legais para a posse 

da terra, sendo um bem necessário para 

que haja a aprovação de projetos em 

propriedades agrícolas para que haja a 

liberação do crédito para custeio da 

produção em bancos como BNB e 

Banco do Brasil. 

 

Dificuldades na Comercialização devido 

à falta de organização dos agricultores 

em não estabelecerem normas para a 

criação de Cooperativas que venham a 

discutir o preço dos produtos 

comercializados. 

 

Deve-se Renovar o Quadro de 

Funcionários da EMATERCE, 

realizando um concurso público de 

caráter efetivo e não temporário, pois o 

Programa Agente Rural é um programa 

que funciona com contratos com 

validade de 3 anos, onde o agente não 

tem tempo suficiente para continuar 

executando as atividades propostas pelas 

comunidades e pela própria 

EMATERCE, e isso é uma realidade. 

 

O nível de escolaridade dos agricultores 

ainda deve melhorar, para que haja um 

melhor entendimento das técnicas que 

deva ser construídas ou repassadas pelo 

extensionista para eles. 

 

Revisar os conjuntos de tecnologias que 

não se adequam a realidade em algumas 

localidades ou para alguns agricultores. 

 

 

SENAR 

 

Alcançar os agricultores familiares a partir 

de programas que venham a contribuir 

para o desenvolvimento das propriedades 

agrícolas a partir de cursos de pequena 

duração. 

 

O Crédito Rural que está mais facilitado 

para as famílias de pequenos agricultores. 

 

 

A problemática da Falta de Água que 

inviabiliza algumas práticas e 

tecnologias que deveriam ser 

empregadas na agricultura cearense, 

sendo um entrave para o 

desenvolvimento de algumas localidades 

no estado do Ceará. 

Procurar alcançar o máximo de 

agricultores familiares por dar-lhes 

alternativas de convivência com o 

semiárido, com a geração de mais cursos 

voltados a realidade local. 

5
8
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Continuação da Quadro 6. 

Resposta dos Representantes das 

Entidades 
CONQUISTAS DIFICULDADES DESAFIOS 

AGROPOLOS 

Implantar os projetos do Instituto ao longo 

desses 10 anos de história do 

AGROPOLOS que, com muitas 

dificuldades, estão sendo atendidas as 

famílias de pescadores e agricultores. 

 

Captação de Recursos, por ser sempre 

difícil em se obter para realizar as 

propostas de trabalhos. Principalmente 

se esse dinheiro for financiado pelo 

Governo Federal. 

 

A Organização dos agricultores e 

pescadores ainda é difícil de lidar, pois 

alguns têm problemas em trabalhar em 

equipe, além da afinidade que alguns 

não têm entre si, dificultando ainda mais 

aplicação de certas tecnologias que 

venham a melhorar as suas vidas, alguns 

preferem trabalhar sozinho ao modo 

deles e que muitas das vezes resultam 

prejuízos e perda de tempo. 

 

 

Melhor qualificação do corpo técnico, não 

só do AGROPOLOS, mas de outras 

Instituições que trabalham com a Extensão 

Rural, pois se perde muito tempo em dar 

treinamentos a pessoas inexperientes que 

não sabem ou que nunca participaram de 

uma pesquisa participativa, e a grande 

maioria não tem um perfil de extensionista, 

deixando a desejar o serviço a ser feito. 

 

Mais Investimentos tanto na Extensão 

Pesqueira e Rural cearense, assim também 

como mais pesquisas voltadas a realidade 

atual, quer seja dos agricultores, dos 

pescadores ou dos pescadores artesanais. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 

5
9
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Nos comentários dos autores dos trabalhos, somente Damasceno (2004) cita uma 

conquista da Extensão Rural cearense, que é a criação de Políticas Públicas voltadas ao 

agricultor, e a participação da EMATERCE em projetos no Ceará, beneficiando os 

agricultores. Os outros autores não comentaram nenhuma conquista relevante para a Extensão 

Rural cearense. 

 

No que se referem às dificuldades, os autores identificaram as seguintes: falta de 

diálogo mais efetivo entre os agricultores e técnicos agrícolas que prestam a Assistência 

Técnica; alguns profissionais que trabalham com a ATER não assumem o papel de educador 

popular; a atuação das entidades de ATER é limitada por questões burocráticas e 

administrativas; atraso na modernização da agricultura cearense, sendo isto devido ao nível de 

escolaridade por ser baixo passando a não compreender o emprego de uma técnica que venha 

a melhorar a sua produtividade e seu trabalho. 

 

Os mesmo autores ainda identificaram alguns desafios a serem vencidos, como 

metas a serem atingidas: reavaliar os processos metodológicos de ATER, para corrigir formas 

de trabalho inviáveis e inoperantes para cada situação que possa vir a existir; estabelecer um 

contexto transdisciplinar, onde diversas áreas do conhecimento interagem entre si, estando em 

comum acordo; profissionalizar o agricultor, assim também como sua família, para que 

venham a entender novas técnicas para que haja o desenvolvimento sustentável com o 

objetivo de gerar renda; procurar identificar as oportunidades de renda juntamente aos 

agricultores assistidos para que eles também sejam os tomadores de decisão, identificando 

com clareza e perspicácia o que pode ser realizado a médio e longo prazo; melhorar a 

infraestrutura dos escritórios de trabalhos dos Extensionistas, mencionando as condições de 

trabalho destes profissionais. 

 

Em seus comentários, os representantes das entidades que promovem a Extensão 

Rural no Ceará, foram enfáticos e bem diretos em suas respostas ao que lhes fora perguntado 

na enquete, mas também opinaram sobre a agricultura familiar no Ceará. 

 

As conquistas, segundo os representantes das entidades são: mudanças 

tecnológicas sendo incrementadas na cultura agrícola do Estado, mesmo que ainda discretas, 

uma maior atuação das comunidades frente a solução de seus problemas; criação de 
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programas de Governo que beneficiem as famílias e; o crédito rural que veio para apoiar as 

ações de investimentos na propriedade agrícola. 

 

As dificuldades na visão dos entrevistados são: a questão da regularização 

fundiária, da reforma agrária e da legalização dessas terras dos agricultores; dificuldades da 

comercialização de seus produtos ao mercado consumidor, deixando de receber aquilo que 

realmente deveria ser merecido por estarem presos às condições de Mercado; organização 

pouco perceptível entre os produtores e agricultores; captação de recursos que venham a 

contribuir em manter projetos que estão dando certo e; a falta de água para a realização de 

algumas práticas agrícolas que requerem água em abundância, como a fruticultura irrigada, 

por exemplo. 

 

E, por fim, os desafios segundo os representantes das entidades são: criar 

concursos públicos estaduais efetivos (cabe aqui destacar que, os salários dos concursos 

estaduais voltados à área agrária nas entidades estaduais, não são compatíveis com o que há 

na lei, sendo um desafio a mais a ser estabelecido); melhorar o nível de escolaridade dos 

agricultores ou de quem mais necessite dos serviços de Assistência Técnica, não somente para 

agricultores, mas também para os pescadores e pescadores artesanais; revisar os pacotes 

tecnológicos para que realmente sirvam às necessidades dos beneficiários, procurar rastrear 

mais pessoas em locais de difícil acesso e que utilizem a agricultura como meio de vida, 

apresentando a estes alternativas de convivência com a seca no semiárido cearense; melhorar 

a qualificação técnica dos profissionais que trabalham ou desejem trabalhar com a Extensão 

Rural; pois são pessoas inexperientes que não sabem ou que nunca participaram de uma 

pesquisa participativa, e a grande maioria não tem um perfil de extensionista e; ter mais 

investimentos do Governo Federal e Estadual para que não acabem com os projetos que estão 

funcionando, mas que estes investimentos continuem a manter tais projetos que trazem renda 

aos beneficiários desses programas. 
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5 CONCLUSÕES 

 

Pode-se relacionar entre os comentários dos autores e dos representantes das 

entidades, concluindo que: 

 

1. Os representantes das Entidades Públicas Estaduais perceberam mais conquistas do 

que os autores, destacando os avanços na criação dos Programas e Projetos devido as 

Políticas voltadas a ATER; 

 

2. Tanto entre os autores quanto aos representantes das entidades comentaram que o 

nível de escolaridade ainda é um fator que dificulta o serviço, por não conseguirem 

transmitir certas tecnologias que ajudam o agricultor; 

 

3. Os desafios para a ATER no Ceará está relacionado com a escolarização e 

principalmente para a profissionalização da maioria dos agricultores cearenses; 

 

4. Para os dois grupos afirmaram que é necessário o aumento de profissionais da área das 

agrárias para a execução desses serviços, sendo estes selecionados por concurso 

público efetivo. 

 

A reunião de informações sobre a execução e/ ou serviços da ATER cearense, de 

diversos autores, bem como de dados primários obtidos junto aos representantes de algumas 

entidades que procuram promover a extensão rural no Ceará, estes falaram sobre as 

conquistas, dificuldades e os desafios que a extensão rural cearense passa, onde se pode 

constatar que, eles apontaram mais dificuldades e desafios para a Extensão Rural no Estado 

do que conquistas, não que as conquistas sejam de menor importância, não é isso, mas isso se 

deu por causa de algumas ações recorrentes das Políticas Públicas voltadas ao meio rural que 

se estenderam por todo o país, como foi visto na fala de Damasceno (2004) e também dos 

representantes das entidades públicas de ATER. 

 

Então as dificuldades identificadas na pesquisa, são vistas como um problema a 

ser enfrentado por estas empresas, institutos e órgãos do governo que procuram promover a 

partir de campanhas e reuniões entre as comunidades a partir da ATER, quer estejam 
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organizadas ou não e seguindo um padrão ou modelo de desenvolvimento. Discutindo e 

refletindo entre os atores do poder público assim também da sociedade civil organização há 

realizarem encontros mais frequentes para propor soluções para transpor as dificuldades, ou, 

possíveis dificuldades que possam existir. 

 

Os desafios estão muito mais relacionados com a instituição em si, ou seja, a 

forma como é executada os serviços de assistência técnica rural, havendo a necessidade de 

uma reforma significativa, que trate da revisão da metodologia atual, na renovação do quadro 

de funcionários efetivos nessas empresas públicas rurais, por ter também um salário mais 

digno aos extensionistas, com a necessidade de investimentos mais expressivos do governo. 

 

Portanto, essa pesquisa contemplou o objetivo geral e os específicos, como foi 

proposto no início deste trabalho, porém este trabalho abre margem para outras discussões das 

possíveis ações que possam ser desenvolvidas pelos atores do desenvolvimento, em especial 

no meio rural que é envolvido na Extensão Rural, por tentar alcançar as resposta aos 

questionamentos que envolvem a ATER no Ceará. 
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ANEXO A- DECRETO Nº 2.500 A - de 1º de Novembro de 1859 

 

 

 

 

Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial. 

DECRETO Nº 2.500 A - do 1º de Novembro de 1859 

Crea o Imperial Instituto Bahiano de Agricultura. 

Desejando assignalar a época de Minha Visita a esta Provincia com huma nova demonstração 

da constante attenção, que Presto á Agricultura, como a principal fonte da riqueza do Estado; 

Hei por bem Crear huma Associação com o titulo de Imperial Instituto Bahiano de 

Agricultura, a qual se regulará por Estatutos organisados segundo as bases, que com este 

baixão, assignadas por João de Almeida Pereira Filho, do Meu Conselho, Ministro e 

Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, que assim o tenha entendido e faça executar. 

Palacio na Cidade de S. Salvador da Bahia de Todos os Santos, em o primeiro de Novembro 

de mil oitocentos e cincoenta e nove, trigesimo oitavo da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João de Almeida Pereira Filho. 

Bases a que se refere o Decreto Nº 2.500 A desta data para os Estatutos do Imperial 

Instituto Bahiano de Agricultura 

1ª O Imperial Instituto Bahiano de. Agricultura terá por especial objecto animar, e dar 

desenvolvimento á lavoura desta Provincia; já directamente pelos meios ao seu alcance, já 

indirectamente, auxiliando o Governo Geral e Provincial em tudo quanto possa concorrer para 

este fim. 

2ª Compôr-se-ha de socios effectivos, honorarios, e correspondentes em numero illimitado, e 

será administrado por huma Directoria de sete membros com delegados, que a auxiliem nos 

municipios de fóra da Capital, e por hum Conselho de vinte e hum membros, competindo á 

primeira a gerencia dos negocios do Instituto, que não forem pelos Estatutos expressamente 

reservados á Assembléa Geral; e ao segundo a fiscalisação dos actos daquella. 

3ª Os membros, tanto da Directoria, como do Conselho Fiscal, serão da primeira vez 

nomeados por Sua Magestade o Imperador; e subsequentemente pelo Presidente da Provincia, 

que os escolherá d'entre os socios effectivos. Os respectivos Presidentes e Vice-Presidentes 

serão sempre de nomeação Imperial. 

Se dentro de dous annos, contados da data da primeira nomeação da Directoria, e do Conselho 

Fiscal, houver vaga ou impedimento por mais de seis mezes de algum de seus membros, a 

nomeação de quem deve substitui-lo será feita por Sua Magestade o Imperador, competindo 

nos mesmos casos ao Presidente da Provincia, quando passarem os dous annos. 

4ª O fundo social será formado das joias dos socios effectivos e correspondentes: das 

annuidades dos primeiros; dos donativos que o Instituto receber do Governo Geral e do 

Provincial e dos particulares, da renda do Capital do Instituto, e de tudo quanto este vier a 

adquirir por outros meios. 

 

Senado Federal 

Subsecretaria de Informações 
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5ª O Presidente da Provincia será considerado Presidente honorario do Instituto, quando não 

seja effectivo; e tanto n'hum, como n'outro caso terá o direito de assistir ás suas sessões, e de 

sustar até definitiva decisão do Governo as deliberações, que entender prejudiciaes ao fim 

para que he creado o Instituto. 

6ª Serão considerados relevantes os serviços, que forem prestados ao Instituto com zelo, 

assiduidade, e dedicação não vulgares. 

7ª Logo que forem nomeados os membros da Directoria, e do Conselho Fiscal, tratarão de 

formular sobre estas bases, e submetter á approvação do Governo, os Estatutos que devem 

reger o Instituto. Palacio na Cidade de S. Salvador da Bahia de Todos os Santos, em o 

primeiro de Novembro de mil oitocentos e cincoenta e nove. 

João de Almeida Pereira Filho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

 

ANEXO B- DECRETO Nº 2516 - de 22 de dezembro de 1859 

 

 

Senado Federal 
Subsecretaria de Informações 

Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial. 

DECRETO Nº 2.516 - de 22 de Dezembro de 1859 

Crea o Imperial Instituto Pernambucano de Agricultura. 

Desejando assignalar a época da Minha Visita a esta Provincia com huma demonstração da 

constante attenção que presto á Agricultura, como a principal fonte da riqueza do Estado: Hei 

por bem Crear huma Associação com o titulo de Imperial Instituto Pernambucano de 

Agricultura, a qual se regulará por Estatutos organisados, segundo as bases, que baixárão com 

o Meu Imperial Decreto do primeiro de Novembro ultimo, a respeito de igual Instituição na 

Provincia da Bahia. 

João de Almeida Pereira Filho, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos 

Negocios do Imperio, o tenha assim entendido e faça executar. Palacio do Recife em vinte 

dous de Dezembro de mil oitocentos cincoenta e nove, trigesimo oitavo da lndependencia e do 

lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João de Almeida Pereira Filho. 
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ANEXO C- DECRETO Nº 2521 - de 20 de janeiro de 1860 

 

 

Senado Federal 
Subsecretaria de Informações 

Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial. 

DECRETO N. 2.521- de 20 de Janeiro de 1860 

Crêa o Imperial Instituto de Agricultura Sergipano sob as mesmas bases do lmperial 

Instituto Bahiano. 

Desejando assignalar a época de Minha Visita a esta Provincia de Sergipe, e manifestar a 

attenção que presto á agricultura, principal fonte da riqueza do Estado: Hei por bem Crear o 

lmperial Instituto de Agricultura Sergipano sob as mesmas bases do Imperial Instituto 

Bahiano de Agricultura, creado por Meu Decreto do primeiro de Novembro de mil oitocentos 

cincoenta e nove. 

João de Almeida Pereira Filho, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos 

Negocios do lmperio, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio da Estancia aos vinte 

de Janeiro de mil oitocentos e sessenta, trigesimo nono da lndependencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João de Almeida Pereira Filho. 
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ANEXO D- DECRETO Nº 2607 - de 30 de junho de 1860 

 

 

Senado Federal 

Subsecretaria de Informações 

Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial. 

DECRETO N. 2.607 - de 30 de Junho de 1860 Crêa o Imperial Instituto Fluminense de 

Agricultura. 

Desejando manifestar a attenção que presto á Agricultura, como a principal fonte da riqueza 

do Estado: Hei por bom Crear nesta Córte huma Associação com o titulo de Imperial Instituto 

Fluminense de Agricultura, o qual se regulará por Estatutos organisados segundo as bases, 

que com este baixão, assignadas por João de Almeida Pereira Filho, do Meu Conselho, 

Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, que assim o tenha entendido e faça 

executar. Palacio do Rio de Janeiro em trinta de Junho de mil oitocentos e sessenta, trigesimo 

nono da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João de Almeida Pereira Filho. Bases a que se refere o Decreto nº 2.607 desta data para os 

Estatutos do Imperial Instituto Fluminense de Agricultura. 

1º O Imperial Instituto Fluminense de Agricultura terá por especial objecto animar e dar o 

desenvolvimento á lavoura do Municipio e Provinda do Rio de Janeiro, já directamente pelos 

meios ao seu alcance, já indirectamente, auxiliando o Governo Geral e Provincial em tudo 

quanto possa concorrer para este fim. 

2º Compor-se-ha de socios effectivos, honorarios, e correspondentes em numero illimitado, e 

será administrado por huma Directoria de nove membros com delegados, que a auxiliem nos 

municipios de fóra, e por hum Conselho de vinte oito membros, competindo á primeira a 

gerencia dos negocios do Instituto, que não forem pelos Estatutos expressamente reservados á 

assembléa geral, e ao segundo a fiscalisação dos actos daquella. 

3º Os membros, tanto da Directoria, como do Conselho Fiscal, e os respectivos Presidentes e 

Vice-Presidente serão nomeados pelo Imperador. 

4º O fundo social será formado das joias do socais effetivo e correspondentes; das annuidades 

dos primeiros, dos decativos que o Instituto receber do Governo Geral e do Provincial, e dos 

particulares; da renda do capital do Instituto; e de tudo quanto este vier a adquirir por outros 

meios. 

5º O Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do Imperio será considerado Presidente 

honorario do Instituto. 

6º Serão considerados relevantes os serviços, que forem prestados ao Instituto com zelo, 

assiduidade, o dedicação não vulgares. 

7º Logo que forem nomeados os membros dá Directoria, e do Conselho Fiscal tratarão de 

formular sobre estas bases, e submetter á approvação do Governo, os Estatutos que devem 

reger o Instituto. 

Palacio do Rio de Janeiro em 30 de Junho de 1860. 

 João de Almeida Pereira Filho. 
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ANEXO E- DECRETO Nº 1067 - de 28 de julho de 1860 

 

 

Senado Federal 

Subsecretaria de Informações 

Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial. 

DECRETO Nº 1.067 - de 28 de Julho de 1860 

Crêa huma nova Secretaria de Estado com a denominação de Secretaria de Estado dos 

Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a Resolução seguinte da Assembléa Geral 

Legislativa: 

Art. 1º Fica creada huma nova Secretaria de Estado com a denominação de Secretaria de 

Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas. 

§ 1º O respectivo Ministro e Secretario de Estado terá as mesmas honras, privilegios e 

vencimentos de que gozão os actuaes Ministros. 

§ 2º Fica o Governo autorisado para distribuir pelos differentes Ministerios as attribuições que 

devão a cada hum competir. 

§ 3º O Governo dará Regulamentos á referida Secretaria de Estado, empregando nella o 

pessoal necessario, tirado das diversas Secretarias de Estado, da Repartição Geral das Terras 

Publicas, e da Directoria Geral dos Correios. 

§ 4º O numero de empregados das Secretarias de Estado não poderá exceder ao actualmente 

existente nellas e naquellas duas Repartições, nem a somma a despender em seus vencimentos 

poderá exceder a que ora se despende. 

Art. 2º Ficão revogadas as disposições em contrario. 

João de Almeida Pereira Filho, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos 

Negocios do Imperio, assim o tenha entendido, e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 

vinte oito de Julho de mil oitocentos e sessenta, trigesimo nono da Independencia e do 

Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João de Almeida Pereira Filho. 

João Lustosa da Cunha Paranaguá. 

Transitou na Chancellaria do Imperio em 7 de Agosto de 1860. - Josino do Nascimento Silva. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negocios do Imperio em 8 de Agosto de 1860. - José 

Bonifacio Nascentes de Azambuja. 
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ANEXO F- DECRETO Nº 1906 - de 29 de dezembro de 1906 

 

 

Senado Federal 

Subsecretaria de Informações 

Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial. 

DECRETO N. 1606 – DE 29 DE DEZEMBRO DE 1906 

Crea uma Secretaria de Estado com a denominação de Ministerio dos Negocios da 

Agricultura, Industria e Commercio. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a resolução seguinte: 

Art. 1º E’ creada uma Secretaria de Estado com a denominação de Ministerio dos Negocios 

da Agricultura, Industria e Commercio. 

Art. 2º Este Ministerio terá a seu cargo o estudo e despacho de todos os assumptos relativos: 

1º A’ a ricultura e á industria animal: 

a) ensino agricola, estações agronomicas, mecanica agricola, campos de experimentação e 

institutos de biologia agricola; 

b) immigração e colonização, catechese e civilização dos indios; 

c) industria animal, escolas veterinarias, postos zootechnicos, protecção contra as epizootias, 

importação e selecção das raças aperfeiçoadas e mais adequadas ao paiz, estudos de pastos, 

agrostologia ou classificação e analyses das gramineas; 

d) registro dos animaes importados ou nascidos no paiz, de conformidade com o decreto n. 

1414, de 21 de fevereiro de 1891, com as alterações que forem convenientes, regulamentos 

sanitarios para importação, exportação de animaes, sementes e plantas; 

e) estatisticas e informações sobre producção, consumo, mercados internos e externos, 

exportação e importação, previsões de colheitas, movimento das safras, saldos e stocks, zonas 

e áreas de producção, coefficientes para hectares de terreno ou processo de cultura e industria 

mineral; 

f) jardins botanicos, hortos, museus, laboratorios, acquisições e distribuições de plantas e 

sementes; 

g) legislação rural e agricola, estudos scientificos com o intuito de promover o progresso da 

agricultura e da industria animal, congressos, conferencias, sociedades de agricultura, 

syndicatos, cooperativas, bancos, caixas de credito agricolas e companhias para explorações 

agricolas no paiz; 

h) observatorios astronomicos, estações meteoroIogicas e carta geographica (organização e 

publicação); 

i) hydraulica agricola, irrigação e drenagem; 

j) terras publicas, registro de terras possuidas e legitimação ou revalidação das posses e 

concessões feitas, medição, demarcação, descripção, distribuição e venda das terras 

pertencentes á União e sua separação das que pertencem ao dominio particular; 
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k) informações, propaganda, publicidade e divulgação de tudo quanto interessar á agricultura, 

industria e commercio no interior e no exterior. 

2º A’ industria: 

a) mineração e legislação respectiva, explorações e serviço geologico, estabelecimentos 

metallurgicos e escolas de minas; 

b) industria em geral, industrias novas, desenvolvimento dos diversos ramos da industria, 

ensino profissional, comprehendendo os estabelecimentos industriaes; 

c) patentes de invenção, desenhos e modelos industriaes, marcas de fabrica e de commercio; 

d) conservação e reconstituição das florestas e mattas, comprehendidas as da industria 

extractiva, execução dos regulamentos concernentes á pesca nos mares territoriaes e rios do 

dominio federal; 

e) museu e bibliotheca. 

3º Ao commercio: 

a) preparo de tratados do commercio e navegação; 

b) camaras de commercio, associações, juntas commerciaes e bolsa de corretores; 

c) exposições agricolas, industriaes e commerciaes, nacionaes e internacionaes; 

d) ensino profissional, academias de commercio e museu commercial; 

e) regimen dos pesos e medidas; 

f) estudo economico das vias ferreas, em suas relações com a agricultura em todos os Estados, 

estradas de rodagem, custo dos transportes, acondicionamento, embalagem, seguros, fretes e 

tarifas. 

Art. 3º O novo Ministro ou Secretario de Estado terá as mesmas honras, prerogativas e 

vencimentos dos outros Ministros. 

Art. 4º Serão reorganizadas as secretarias de Estado e repartições subordinadas, 

descentralizando os serviços, podendo transferir de uns para outros Ministerios serviços e 

estabelecimentos de qualquer natureza; dividindo-os em directorias, divisões ou secções, 

conforme for conveniente em cada caso ao respectivo funccionamento, e uniformizará, quanto 

possivel, as classes de funccionarios, seus direitos e vantagens em categorias iguaes, sendo 

tudo sujeito á approvação do Congresso Nacional, observadas as seguintes bases: 

1ª, ficarão pertencendo á jurisdicção administrativa do novo Ministerio os estabelecimentos, 

instituições e repartições publicas que se proponham á realização de estudos, serviços ou 

trabalhos especificados no art. 2º, como são entre outros e Observatorio Astronomico do Rio 

de Janeiro, a Repartição de Estatistica, a Estatistica Commercial, o Jardim Botanico, a Escola 

de Minas, o Museu Nacional, Hospedaria da Ilha das Flores e Fabrica de Ferro do Ipanema; 

2ª, serão reorganizadas ou remodeladas as repartições a que se refere a primeira base, de 

modo a systematizar os diversos serviços e tornal-os adequados aos fins a que se propõe o 

Ministerio; 

3ª, para dirigir serviços e exercer funcções technicas, poderá, em qualquer tempo, ser 

contractada no paiz ou no estrangeiro pessoa de provada competencia; 

4ª, será aproveitado o pessoal de reconhecida competencia das differentes repartições que 

passarem para o novo Ministerio, ficando os funccionarios que não o forem addidos ás 

secretarias de Estado actuaes, si contarem mais de 10 annos de serviço; 
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5ª, será reorganizado o Ministerio da Industria, Viação e Obras Publicas, mantendo o pessoal 

das diversas repartições e divisões que continuarem sob sua jurisdicção, fazendo nova 

distribuição de materias, e com a denominação de Ministerio da Viação e Obras Publicas; 

6ª, o pessoal estranho aos quadros actuaes, que for nomeado, servirá em commissão, 

emquanto o Congresso não tornar conhecimento da nova organização e os seus vencimentos 

se regularão pelo disposto no art. 4º, excepto o do pessoal technico contractado, que terá a 

remuneração ajustada. 

Art. 5º O Presidente da Republica é autorizado a abrir os creditos necessarios para as 

despezas do novo Ministerio e dotação dos serviços que julgar conveniente ampliar ou crear 

desde já. 

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrario. 

Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 1906, 18º da Republica. 

Affonso Augusto Moreira PeNNa. 

Augusto Tavares de Lyra. 
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ANEXO G- DECRETO Nº 7.449 - de 9 de abril de 1945 

 

 

Senado Federal 

Subsecretaria de Informações 

Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial. 

DECRETO-LEI N. 7.449 – DE 9 DE ABRIL DE 1945 

Dispõe sôbre a organização da vida rural 

O presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, 

decreta: 

Art. 1º Cada Município terá uma associação rural, de que poderão fazer parte as pessoas 

naturais ou jurídicas que exercerem, profissionalmente atividades rurais, em qualquer das suas 

formas, agrícolas, extrativa, pastoril, ou industrial e, também, profissionais ligados a essas 

atividades. 

§ 1º Para os efeitos desta lei, é considerado exercício de profissão rural todo aquêle que fôr, 

legalmente, proprietário de estabelecimento rural. 

§ 2º Estabelecimento rural é o imóvel, situado dentro ou fora dos limites urbanos, que se 

destina ao cultivo da terra, à extração de matérias primas de origem vegetal, à criação ou 

melhoria de animais e à industrialização conexa ou acessória dos produtos derivados dessas 

atividades. 

Art. 2º A associação rural terá área territorial correspondente à do Município a que pertencer. 

Parágrafo único. A associação prestigiará, pelos meios ao seu alcance, a fundação e o 

desenvolvimento de núcleos que lhe ficarão filiados. 

Art. 3º São mantidas as instituições que, sob a forma de sociedades civis, congregam os que 

exercem atividades agro–pecuárias, para defesa dos interêsses respectivos.   

Parágrafo único. Tais instituições, se resolverem pleitear a qualidade de associação criada por 

esta lei, a fim de gozarem das vantagens e prerrogativas correspondentes, poderão continuar, 

ressalvada a hipótese de confusão, com os nomes que já possuem. 

Art. 4º Dentro do prazo de noventa dias, contado a partir da publicação desta lei, as 

instituição a que se refere o art. 3º devem manifestar ao Ministério da Agricultura a sua 

deliberação quanto ao disposto nesse artigo, no  parágrafo único. 

 § 1º Não havendo instituição no Município ou se a existente não manifestar ao Ministério da 

Agricultura a deliberação de vir a ser a associação rural de que trata êste Decreto-lei, os 

interessados poderão fundar, livremente, dentro de trinta (30) dias, uma instituição e pleitear o 

seu reconhecimento (art. 9º) . 

§ 2º Decorrido o prazo de que trata o § 1º, cabe ao prefeito municipal fundar a associação 

rural, cujo nome será Associação Rural de... (seguindo-se o do Município) . 

§ 3º Eleita a diretoria, o prefeito deve empossá-la. 

§ 4º O sócio que exercer o cargo de prefeito fica durante êsse tempo, incompatível para as 

funções de diretor da associação rural. 
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CAPÍTULO I 

 

DA ORGANIZAÇÃO RURAL 

Art. 5º As pessoas naturais ou jurídicas que se dedicam às atividades agro–pecuárias, além 

das sociedades civis existentes e que resolverem continuar nas condições em que se acham 

(art. 3º), contarão com as seguintes organizações : 

a) as associações rurais, que a essa lei se adaptarem (art. 3º, parágrafo único) ou, em virtude 

dela, forem criadas; 

b) as sociedades rurais; e 

c) a União Rural Brasileira. 

Parágrafo único. A sede das associações será onde o Município tiver o seu govêrno; a das 

sociedades nas capitais dos Estados ou Territórios Nacionais e, a da União, na Capital da 

República. 

Art. 6º As associações rurais só podem realizar o que neste Decreto-lei lhes é atribuído nas 

suas áreas territorais (Art. 2º) . 

Parágrafo único. Os núcleos distritais serão filiados obrigatòriamente às associações em cuja 

área estiverem e terão uma diretoria de três (3) membros, a saber: presidente, secretário e 

tesoureiro. 

Os estatutos ficam sujeitos à aprovação da sociedade rural do Estado ou Território Nacional. 

Art. 7º As sociedades rurais (Art. 5º, letra b) terão área territorial correspondente à do Estado 

ou Território respectivo. 

Art. 8º A União Rural BrasiIeira (Art. 4º, letra c) exercerá as suas atribuições em qualquer 

ponto do país. 

Art. 9º A associação rural instalada remeterá, ao Ministro da Agricultura, por intermédio da 

União, cópia autêntica da ata da sua fundação, rubricada pelo presidente da sessão em que 

forem aprovados os estatutos, a fim de ser instaurado o processo de reconhecimento. 

§ 1º Os estatutos acompanharão, também, o ofício a que êste artigo se refere. 

§ 2º O Ministro da Agricultura, por despacho no processo mencionado, mandará expedir à 

associação o título de reconhecimento, que levará a sua assinatura. 

§ 3º Depois da expedição do título de reconhecimento, a associação rural ficará com 

personalidade jurídica. 

Art. 10. As associações rurais serão instaladas, conforme o modêlo de estatutos que, com o 

Regulamento dêste Decreto-lei, fôr publicado. 

§ 1º Haverá, em cada capital de Estado e de Território Nacional, uma comissão para, 

conforme as instruções da União, instalar a sociedade rural, cuja sede ficará nessa mesma 

capital. 

§ 2º O nome da sociedade será “Sociedade Rural de...” (se uindo-se o do Estado ou Território 

Nacional). 

Art. 11. A sociedade rural terá três órgãos: 

a) a Assembléia, constituída de delegados de associações rurais; 

b) o Conselho Técnico, eleito dentre os delegados; 
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c) a Diretoria, com o presidente e tesoureiro nomeados pelo Govêrno do Estado ou Território 

Nacional. 

Art. 12. A União Rural Brasileira compor-se-á de três órgãos : 

a) a Assembléia; 

b) o Conselho Técnico; e 

c) a Diretoria. 

§ 1º A Assembléia será constituída de dois (2) representantes de carda Sociedade Rural de 

Estado e de um (1) das do Território Nacional (Art. 10). 

a) A Sociedade Nacional de Agricultura, por ser a instituição rural mais antiga, com ação em 

todo o país, terá na Assembléia, dois (2) representantes; 

b) A prerrogativa concedida à Sociedade Nacional de Agricultura poderá ser outorgada, 

também, a outras instituições já existentes, a juízo do Govêrno Federal. 

c) Cada mandato de representante durará dois (2) anos e o Regulamento disporá de modo que 

a Assembléia seja renovada parcialmente. 

§ 2º O Conselho Técnico será constituído de representantes de sociedades rurais, eleitos na 

forma que o Regulamento determinar. 

§ 3º A Diretoria terá sete (7) membros, que serão o presidente, o vice-presidente, 1º e 2º 

secretários, 1º e 2º tesoureiros e o procurador. 

a) O Presidente e os tesoureiros serão nomeados por decreto do Presidente da República e, 

quando não forem representantes de sociedades rurais, terão, dêstes, tôdas as prerrogativas. 

Êstes diretores servirão pelo prazo de dois (2) anos, contado como fôr no Regulamento 

estabelecido. 

b) Os demais diretores serão eleitos pela Assembléia para mandato de um (1) ano, podendo 

haver reeleição. 

Art. 13. O Presidente da República nomeará uma comissão de cinco (5) membros para, dentro 

de sessenta (60) dias, elaborar o Regulamento dêste Decreto-lei e entregá-lo ao Ministro da 

Agricultura. 

 

CAPÍTULO II 

 

DAS FINALIDADES 

Art. 14. As associações rurais criadas por êste decreto-lei (Arts. 2º e 5º, letra a) são órgãos 

técnicos consultivos do govêrno municipal (Art. 2º), como do Estado, Território ou, 

diretamente, do Govêrno Federal e terão as atribuições seguintes : 

a) congregar em seu seio todos os que se dediquem à agricultura, pecuária e às indústrias 

rurais, inclusive extrativa de origem animal e vegetal; 

b) fomentar, no município, a fundação de núcleos rurais distritais; 

c) colaborar com os poderes públicos, no sentido do fortalecimento do espírito associativo 

entre os que exercem atividades rurais; 
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d) articular os elementos da classe rural do município, a fim de poderem realizar as suas justas 

aspirações e de promover a defesa dos seus direitos e interêsses, bem como o progresso e 

aprimoramento dos métodos agrícolas; 

e) manter as mais perfeitas relações e cooperar em objetivos de interêsse comum com as 

outras co-irmãs do Estado ou Território; 

f) manter um centro de informações sôbre a vida agro–pecuária do município; 

g) instalar e manter, sempre que possível em edifício próprio, a instituição que se denominará 

“Casa Rural de..............” (nome do munic  io),  ara sede social e maior comodidade dos 

associados; 

h) manter logo que os recursos o permitam, serviços de assistência médica, dentária e jurídica 

a seus associados; 

i) sustentar e defender,  erante a sociedade rural res ectiva (art. 7º) „ os interêsses e 

aspirações de seus associados; 

j) explicar aos sócios o motivo e a extensão dos favores concedidos pelos poderes públicos; 

k) prestar as informações que lhe forem solicitadas pelas repartições: municipais, estaduais, 

territoriais ou federais, no concernente à colonização, no fomento agro–pecuário e à defesa 

sanitária, animal e vegetal; 

l) realizar a difusão de ensinamento agro–pecuários, visando, principalmente, a melhoria das 

condições do habitat rural; 

m) promover a aprendizagem agro–pecuária, sempre que possível em cooperação com órgãos 

oficiais; 

n) manter na sede um museu com os tipos padrões dos produtos locais de expressão 

econômica, pugnando pela aplicação das medidas oficiais relativas à padronização e 

classificação dos produtos agro–pecuários; 

o) colaborar com os serviços fiscais respectivos, na fiscalização da aplicação de leis, como o 

Código Rural, o Florestal, o de Caça, o de Pesca e demais legislação agro–pecuárias; 

p) auxiliar, como informante, quando devidamente credenciado, aos serviços oficiais de 

estatística; 

q) organizar, em benefício de seus associados, serviços de arbitragem e, bem assim, de 

peritagens e avaliações, nos meios rurais; 

r) colaborar ou mesmo executar, se essa tarefa lhe fôr cometida, o contrôle leiteiro municipal 

e o registro genealógico das raças puras criadas no município; 

s) estimular a economia de seus associados, favorecendo a aquisição da pequena propriedade 

e promovendo a continuação e desenvolvimento da cooperativa, que realizem a defesa 

econômica dos meios rurais; 

t) realizar, em colaboração som o Govêrno, periòdicamente, exposições-feiras distritais, 

municipais ou regionais, estas últimas em colaboração com as congêneres; 

u) desempenhar quaisquer atribuições que lhes sejam delegadas pelo Ministro da Agricultura. 

Art. 15. As sociedades rurais criadas por êste decreto-lei (art. 5º, letra b) são órgãos técnicos 

consultivos do govêrno do Estado, do Território ou do govêrno Federal e terão as atribuições 

seguintes: 

a) colaborar no estudo e solução dos problemas atinentes à vida rural; 
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b) articular as associações rurais do Estado ou Território Nacional respectivo, promovendo 

entre elas entendimento e colaboração efetiva; 

c) orientar as atividades das associações rurais dentro do programa cujas diretrizes serão 

estabelecidas de conformidade com os interêsses econômicos gerais da unidade federativa; 

d) fazer adotar, no Estado ou Território, ou em determinada região, a orientação econômica 

julgada necessária e que lhe seja transmitida pela União Rural Brasileira (art. 25 da 

Constituição) ; 

e) representar, perante a União, os direitos, interêsses e aspirações das classes rurais; 

f) estudar e sugerir aos governos locais e, por intermédio da União, ao Govêrno Federal, as 

medidas consideradas necessárias ao desenvolvimento agro–pecuário do Estado ou Território; 

g) manter um centro de informações, tanto quanto possível completo, sôbre a vida agroecuária 

do Estado ou Território; 

h) instalar e manter, sem re que  oss vel em edif cio  ró rio, a “Casa Rural de...” (nome do 

Estado ou Território) para sede social e maior comodidade dos associados; 

i) controlar e orientar a fundação e organização de associações rurais, auxiliando-as em todos 

os seus empreendimentos, moral e, sempre que os recursos o permitirem, pecuniàriamente; 

j) dirimir ou resolver tôdas as questões que se suscitarem entre as associações rurais; 

k) promover a realização de congressos agro–pecuários e exposições estaduais, nas quais as 

associações rurais se farão representar. 

Art. 16. A União Rural Brasileira, criada por êste decreto-lei (Art. 5º, letra c) é órgão técnico 

consultivo do govêrno Federal e tem as atribuições seguintes : 

a) colaborar no estudo e solução dos problemas atinentes à vida rural do país; 

b) promover perfeito entendimento entre as sociedades rurais e destas com as associações 

rurais; 

c) sustentar e defender, perante os poderes públicos, os direitos, interêsses e aspirações das 

sociedades e associações rurais; 

d) estudar e encaminhar aos poderes públicos as medidas julgadas necessárias ao 

desenvolvimento e à prosperidade da agricultura, da pecuária e das indústrias rurais, 

pugnando pela pronta execução dessas medidas, máximo, quando relacionadas com o crédito, 

os transportes, a saúde e o instrução profissional; 

e) promover a realização de congressos e exposições nacionais; 

f) interessar-se pela representação nacional nos certames agro–pecuários estrangeiros, sempre 

que o Brasil fôr convidado; realizar e participar, quando fôr o caso disso, das conferências 

internacionais; 

h) adotar e fazer adotar pelas sociedades e associações as medidas que, de modo geral, 

interessem às atividades rurais; 

i) manter um centro de informações sôbre a vida agro–pecuniária do país; 

j) auxiliar as sociedades rurais e, por meio destas, as associações rurais, em todos os seus 

empreendimentos; 

k) resolver as questões que se suscitarem entre as sociedades e entre estas e suas associações. 
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CAPITULO III 

 

DO PATRIMÔNIO 

Art. 17. O patrimônio das associações rurais, das sociedades e da União Rural Brasileira será 

constituído: 

a) das contribuições dos sócios; 

 ) do  roduto da “ta a rural”, que venha a ser criada  ara o fomento do es  rito associativo na 

vida rural; 

c) das subvenções; 

d) das doações e legados; 

e) das rendas dos bens que sejam adquiridos; e 

f) do resultado de atividades sociais. 

Art. 18. Fica respeitado, para todos os efeitos, o patrimônio das instituições existentes que 

pleitearem a qualidade de associação rural (art. 2º, parágrafo único) . 

Art. 19. A importância da contribuição de cada sócio será fixada nos estatutos da associação 

respectiva. 

Art. 20. Os pedidos de subvenção das associações aos governos dos Estados e Territórios 

serão encaminhados pelas sociedades rurais e os dirigidos ao govêrno Federal pela União 

Rural Brasileira. 

 

CAPITULO IV 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 21. A Comissão a que se refere o art. 13 funcionará no Ministério da Agricultura, onde 

lhe serão facilitados os elementos para executar a sua missão. 

Art. 22. Tôdas as autoridades federais, estaduais, territorais e municipais deverão colaborar 

para que se cumpra, no menor prazo possível, o disposto nesta lei. 

Art. 23. As dúvidas a que esta lei der lugar serão resolvidas, mediante consulta, pelo 

Ministério da Agricultura. 

Art. 24. Êste decreto-lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

Rio de Janeiro, 9 de abril de 1944, 123º da Independência e 57º da República. 

GETULIO VARGAS. 

Apolonio Salles. 

Agamemnon Magalhães. 

Alexandre Marcondes Filho. 
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ANEXO H- DECRETO Nº 8127 - de 24 de outubro de 1945 

 

 

Senado Federal 

Subsecretaria de Informações 

Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial. 

DECRETO-LEI N. 8.127 – DE 24 DE OUTUBRO DE 1945 

Altera e dá nova redação ao Decreto-lei nº 7.449, de 9 de abril de 1945, que dispõe sôbre a 

organização da vida rural. 

O Presidente de República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, 

decreta: 

Art. 1º Cada Município terá uma Associação Rural, de que poderão fazer parte as pessoas 

naturais ou jurídicas que exercerem profissionalmente atividades rurais, em qualquer de suas 

formas, agrícola, extrativa, pastoril ou industrial, e também técnicas ligados a essas 

atividades. 

§ 1º Para os efeitos dêste Decreto-lei, é considerado no exercício da profissão rural todo 

aquêle que fôr proprietário, arrendatário ou parceiro de estabelecimento rural. 

§ 2º Estabelecimento rural é o imóvel destinado ao cultivo da terra, à extração de matérias 

primas de origem animal e vegetal, à criação, à recriação, à invernagem ou engorda de 

animais e à industrialização conexa ou acessória dos produtos derivados dessas atividades. 

§  º E’ facultada a e istência de associações de caráter re ional, desde que os ruralistas de 

dois ou mais municípios vizinhos, econômicamente tributários, considerem impraticáveis 

associações municipais, a juízo da Federação das Associações Rurais, que autorizará a 

instalação e determinará o local da sede. 

Art. 2º A Associação Rural, ressalvado o disposto no parágrafo terceiro do artigo anterior, 

terá a área territorial correspondente à do município a que pertencer. 

§ 1º A Associação Rural promoverá a fundação e o desenvolvimento de núcleos rurais nos 

distritos compreendidos em sua área territorial. 

§ 2º Os núcleos rurais serão filiados obrigatoriamente a associações em cujas área territorial 

estiverem, e serão dirigidos por um delegado designado pela diretoria da Associação Rural, 

dentre os associados residentes no Distrito. 

§ 3º Quando o núcleo rural localizado na sede de município apresentar condições de vida 

própria, será transformado em associação, desde que assim o delibere a maioria dos 

associados estabelecidos no respectivo município. 

Art. 3º São mantidas as instituições que, sob a forma de associações civis, congregam os que 

exercerem atividades rurais, para defesa dos interêsses respectivos, bem assim os seus órgãos 

de caráter federativo. 

§ 1º Tais instituições, se resolverem pleitear a qualidade de associação ou federação, nos 

têrmos dêste Decreto-lei, a fim de gozarem das vantagens e prerrogativas correspondentes, 

poderão continuar, ressalvada a hipótese de confusão, com os nomes que já possuem. 
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§ 2º As instituições rurais especializadas, quando reconhecidas como órgão representativo da 

especialidade no Estado, no Distrito Federal ou Território Federal, poderão ser admitidas na 

respectiva Federação das Associações Rurais. 

Art. 4º As sociedades de agricultura, em regular funcionamento, sediadas nas capitais dos 

Estados ou dos Territórios Federais, em que não existam entidades rurais em caráter 

federativo, poderão ser investidas das funções e prerrogativas de federação das Associações 

Rurais. 

Art. 5º Dentro do prazo de sessenta dias, contados da vigência deste Decreto-lei, as 

instituições a que se referem os artigos 3º e 4º, devem manifestar ao Ministério da Agricultura 

sua deliberação quanto ao disposto nêsses artigos. 

Parágrafo único. Não havendo instituição no Município ou, se a existente não manifestar ao 

Ministério da Agricultura a deliberação de se adaptar a êste Decreto-lei, cabe ao Prefeito, no 

prazo de noventa dias e na forma estabelecida no regulamento, promover a fundação da 

associação rural do Município, caso não o tenham feito, livremente, os interessados. 

 

CAPÍTULO I 

 

DA ORGANIZAÇÃO RURAL 

Art. 6º As pessoas naturais ou jurídicas que se dedicam às atividades rurais, contarão, para 

sua organização, com as seguintes instituições: 

a) Associações Rurais, que a êste Decreto-lei se adaptarem ou em virtude dêle forem criadas; 

b) Federação das Associações Rurais e as entidades investidas de suas funções e 

prerrogativas; e 

c) Confederação Rural Brasileira. 

Parágrafo único. A sede das associações será onde o município tiver o seu govêrno, salvo o 

caso do parágrafo terceiro do artigo primeiro; a das federações no Distrito Federal, nas 

capitais dos Estados ou dos Territórios Federais e a da Confederação Rural Brasileira, na 

Capital da República. 

Art. 7º A Associação Rural constituída nos têrmos do artigo primeiro dêste Decreto-lei, terá 

três órgãos: 

a) Assembléia Geral, constituída pelos sócios, no gôzo pleno dos direitos sociais; 

b) Diretoria, eleita pela Assembléia Geral, dentre os sócios; e 

c) Comissão Fiscal, eleita pela Assembléia Geral. 

Art. 8º As Federações das Associações Rurais terão área territorial correspondente à dos 

Estados ou dos Territórios Federais respectivos. 

Art. 9º A Confederação Rural Brasileira exercerá a sua atividade em qualquer ponto do país. 

Art. 10. A Confederação Rural Brasileira, as Federações das Associações Rurais e as 

Associações Rurais, estas por intermédio dos seus Órgãos superiores, uma vez instaladas, 

remeterão ao Ministério da Agricultura, devidamente autenticados, os documentos relativos à 

fundação e instalação, a fim de ser instaurado o processo de reconhecimento que as investirá 

das funções e prerrogativas dêste Decreto-lei. 

Art. 11. As Federações das Associações Rurais serão instaladas de conformidade com o 

disposto em regulamento que for baixado. 
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Art. 12. A Federação das Associações Rurais, constituída pelas associações de sua área 

respectiva, terá quatro órgãos: 

a) Assembléia Geral, constituída pelos presidentes das associações rurais: 

b) Conselho Deliberativo, eleito pela Assembléia Geral, dentre os sócios das associações 

rurais; 

c) Diretoria, eleita pela Assembléia Geral, dentre os sócios das associações rurais; e 

d) Comissão Fiscal, eleita pela Assembléia Geral. 

Art. 13. A Assembléia Geral das Sociedades de Agricultura, referidas no artigo quarto, 

quando investidas das funções e prerrogativas de Federação das Associações Rurais, será 

constituída por dois representantes de seus sócios individuais e pelos presidentes das 

associações federadas. 

Art. 14. A Confederação Rura1 Brasileira, constituída pelas Federações das Associações 

Rurais ou entidades investidas de suas funções e prerrogativas, terá quatro órgãos: 

a) Assembléia Geral, constituída por dois representantes de cada Federação ou entidade 

investida dessa prerrogativa, sendo um o respectivo presidente, elevando-se êsse número na 

proporção de mais um por grupo de trinta associações rurais federadas; 

b) Conselho Superior integrado de trinta membros eleitos pela Assembléia Geral entre os 

sócios das associações rurais federadas; 

c)Diretoria, composta de um presidente, três vice-presidentes, 1º e 2º secretários, 1º e 2º 

tesoureiros e dez (10) diretores técnicos, eleitos em Assembléia Geral, dentre os sócios das 

associações rurais federadas; e 

d) Comissão Fiscal, eleita pela Assembléia Geral. 

Art. 15. A Sociedade Nacional de Agricultura, por ser a, instituição rural mais antiga, com 

ação em todo o país, terá na Assembléia da Confederação Rural Brasileira dois representantes, 

cabendo-lhe, ainda, a representação como órgão federativo do Distrito Federal. 

Parágrafo único. A prerrogativa concedida à Sociedade Nacional de Agricultura, de 

representação na Confederação Rural Brasileira, poderá ser outorgada, também, a outras 

instituições de âmbito nacional existentes, a juízo da Assembléia Geral da Confederação 

Rural Brasileira e, nas Federações das Associações Rurais, às instituições de âmbito estadual, 

também a juízo da Assembléia geral. 

Art. 16. Os mandatos da diretoria, da comissão fiscal e dos conselhos, das Associações 

Rurais, das Federações das Associações Rurais e Confederação Rural Brasileira não poderão 

exceder de três anos. 

Parágrafo único. Os conselheiros serão renovados anualmente pelo têrço. 

 

CAPÍTULO II 

 

DAS FINALIDADES 

Art. 17. As associações rurais, reconhecidas nos têrmos dêste Decreto-lei órgãos de defesa, 

representação e técnicos consultivos do govêrno municipal, e, por intermédio dos seus órgãos 

superiores, dos Estados, dos Territórios Federais e do Govêrno Federal, terão as seguintes 

atribuições: 
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a) congregar, em seu seio, todos os que se dediquem à lavoura, à pecuária e às indústrias 

rurais, inclusive extrativas de origem animal e vegetal; 

b) colaborar com os poderes públicos no sentido do fortalecimento do espirito associativo 

entre os que exerçam atividades rurais; 

c) articular os elementos da classe rural a fim de promover a defesa dos seus direitos e 

interêsses e realizar as suas aspirações, bem como o progresso e o aprimoramento da 

agricultura; 

d) manter, com as congêneres, relações de cordialidade e cooperação; 

e) manter um centro de informações sôbre a vida agro-pecuária do município; 

f) instalar e manter, sem re que  oss vel em edif cio  ró rio, a “Casa Rural de ......” (se ue-se 

o nome do município), para sede social; 

g) manter serviços de assistência técnica, econômica e social em benefício dos sócios; 

h) sustentar e defender perante a federação os interêsses e aspirações de seus sócios; 

i) prestar as informações que lhe forem solicitadas pelas repartições municipais, estaduais, 

territoriais, ou federais; 

j) difundir noções de higiene visando, principalmente a melhoria das condições do meio rural; 

l) promover o ensino profissional de interêsse agro-pecuária diretamente ou em cooperação 

com os órgãos oficiais; 

m) organizar museus ou exposições permanentes dos tipos padrões dos produtos locais de 

expressão econômica; 

n) pugnar pela aplicação das medidas relativas à padronização e à classificação dos produtos 

agro-pecuários; 

o) colaborar na aplicação das leis atinentes à vida rural; 

p) auxiliar ou executar, quando devidamente credenciada, serviços oficiais de estatísticas; 

q) organizar serviços de arbitragem nos meios rurais e, bem assim, de avaliações e peritagens, 

respeitada a legislação em vigor; 

r) executar, se essa tarefa lhe fôr cometida, serviços de contrôle leiteiro e de registro 

genealógico; 

s) estimular a economia de seus sócios, favorecendo a aquisição da propriedade rural, e 

promovendo a constituição e desenvolvimento de cooperativas que realizem a defesa dos seus 

interêsses econômicos; 

t) realizar periòdicamente, com a assistência do govêrno, exposições agro-pecuárias distritais, 

municipais ou regionais; e 

u) desempenhar atribuições que, por intermédio de seus órgãos superiores, lhe forem 

delegadas pelo poder público. 

Art. 18. As Federações das Associações Rurais, reconhecidas nos têrmos dêste Decreto-lei, 

órgáos de defesa, representação e técnico consultivo do Govêrno do Estado, Território, do 

Distrito Federal ou do Govêrno Federal, terão as atribuições, seguintes: 

a) colaborar no estudo e solução dos problemas atinentes à vida rural; 

b)articular as associações rurais do Estado ou do território Federal respectivo promovendo 

entre elas entendimento entre elas e efetiva colaboração. 
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c) orientar as atividades das associações rurais dentro das diretrizes estabelecidas de 

conformidade com os interêsses econômicos gerais da unidade federativa; 

d)cooperar para a efetivação no Estado, no Território Federal ou em determinada região, dos 

planos econômicos indicados pela Confederação Rural Brasileira; 

e) pleitear os direitos e interêsses da classe rural; 

f) estudar e sugerir aos governos locais e, por intermédio da Confederação Brasileira, ao 

Govêrno Federal as medidas consideradas necessárias ao desenvolvimento agro-pecuário do 

Estado ou do Território; 

g) organizar um centro de informações sôbre a vida agro-pecuária do Estado ou do Território; 

h) instalar e manter, sempre que possível, em edifício próprio a "Casa Rural de ......" (segue-se 

o nome do Estado ou do Território), para sede social; 

i) orientar e promover a organização de associações rurais; 

j) dirimir e resolver as questões que se suscitarem entre as associações rurais; e 

l) promover a realização de congressos e exposições agro-pecuárias 

Art. 19. A Confederação Rural Brasileira, instalada e reconhecida, nos têrmos dêste Decreto-

lei, órgão de defesa, representação, e técnico consultivo do Govêrno Federal, terá as seguintes 

atribuições: 

a) colaborar no estudo e solução dos problemas atinentes à vida rural do país; 

b) promover entendimento entre as federações; 

c) pleitear os direitos e interêsses da classe rural; 

d) estudar as medidas necessárias ao desenvolvimento e à prosperidade da lavoura, da 

pecuária e das indústrias rurais, e sugeri-las aos poderes públicos, pugnando pela sua, adoção; 

e) promover e realizar congressos e exposições nacionais; 

f) interessar-se pela representação nacional nos certames internacionais; 

g) realizar e, quando fôr o caso participar da representação nacional em conferências e 

congressos internacionais; 

h) adotar e fazer adotar pelas Federações das Associações Rurais e pelas Associações Rurais 

as medidas que interessem às atividades rurais; 

i)criar um centro de informações sôbre a vida rural do país; 

j) auxiliar as Federações e, por intermédio destas, as Associações Rurais em todos os seus 

empreendimentos; e 

l) resolver as questões que surgirem entre as federações e, em grau de recurso, entre estas e as 

associações rurais. 

Art. 20. As Associações Rurais, as instituições especializadas, as Federações das Associações 

Rurais ou as entidades investidas das suas funções e prerrogativas e a Confederação Rural 

Brasileira poderão receber delegação dos governos municipais, territoriais, estaduais e do 

Governo Federal para, mediante acordos ou convênios, executarem serviços especiais. 
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CAPÍTULO III 

 

DO PATRIMÔNIO 

Art. 21. O patrimônio das Associações Rurais, das Federações das Associações Rurais e da 

Confederação Rural Brasileira é constituído, respectivamente: 

a) das jóias e contribuições de sócios, das associações e das federações; 

b) da cota-parte das taxas criadas ou que venham a ser criadas e lhes forem atribuídas; 

c) das subvenções e auxílios; 

d) das doações e legados; 

e) das rendas patrimoniais; e 

f) dos resultados das atividades sociais não compreendidas nas alíneas anteriores. 

Art. 22. Fica respeitado, para todos os efeitos o patrimônio das instituições  existentes, 

inclusive das que pleitearem a qualidade de associação rural ou de  federação das associações 

rurais, ou que de suas prerrogativas e funções forem investidas. 

Art. 23. Os pecados de subvenções e auxílios aos governos dos Estados e dos Territórios 

Federais serão encaminhados pelas respectivas federações e os pedidos ao Govêrno Federal 

pela Confederação Rural Brasileira. 

 

CAPÍTULO IV 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 24. Fica mantida a comissão nomeada, nos têrmos do artigo do Decreto-lei nº 7.449, de 9 

de abril de 1945. e investida de poderes para promover a fundação das entidades de que trata 

éste Decreto-lei até que se instale a Confederação Rural Brasileira. 

Art. 25. Tôdas as autoridades federais, estaduais, territoriais e municipais deverão colaborar 

para o cumprimento do disposto nesse Decreto-lei e seu regulamento. 

Art. 26. As dúvidas a que êste Decreto-lei der lugar, serão resolvidas mediante  consulta, pelo 

Ministro da Agricultura. 

Art. 27. Êste Decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. de Janeiro, 24 de outubro de 1945, 124º da Independência e 57º da República 

Getulio Vargas 

Apolonio Sales 

Agamemnon Magalhães 

Alexandre Marcondes Filho 

 

 

 

 



91 

 

ANEXO I - DECRETO N. 77.354 - de 31 de Março de 1976 

 

 

Senado Federal 

Subsecretaria de Informações 

Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial. 

DECRETO Nº 77.354, DE 31 DE MARÇO DE 1976. 

Dispõe sobre a criação, no Ministério do Trabalho, do 

Serviço Nacional de FormaçãoProfissional Rural - SENAR, 

assegurando-lhe autonomia técnica, administrativa e financeira, 
e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, itens III 
e V, da Constituição, 
DECRETA: 

Art. 1º Fica criado, no Ministério do Trabalho, o Serviço Nacional de Formação Profissional 
Rural - SENAR, diretamente subordinado ao Ministro de Estado do Trabalho, com autonomia técnica, 
administrativa e financeira, nos termos do artigo 172, do Decreto-lei nº 200, com a redação dada pelo 
Decreto-lei nº 900, de 29 de setembro de 1969. 

Parágrafo único. O SENAR terá sede no Distrito Federal e, conforme dispuser o Regimento 
Interno, delegacias e agências em capitais dos Estados ou em outros pontos do território nacional. 

Art. 2º O SENAR tem por finalidade: 
I - organizar e administrar, em todo o território nacional, diretamente ou em colaboração com 

órgãos e entidades públicas ou com particulares, programas de formação profissional rural; 

II - estabelecer e difundir metodologias adequadas à formação profissional rural; 

III - elaborar e difundir recursos para instrução adequados à preparação de mão-de-obra rural; 

IV - organizar e divulgar documentação relativa à formação profissional rural; 

V - assistir as empresas agrícolas na elaboração e execução de programas de formação 
profissional para o seu pessoal, em todos os níveis; 

VI - colaborar, com organismos nacionais e internacionais em atividades pertinentes à 
formação profissional rural. 

Art. 3º A direção do SENAR competirá a um Diretor-Geral e a um Conselho com funções 
normativas, na forma do que estabelecer o Regimento Interno. 

Art. 4º Fica instituído sob a forma prevista no artigo 172, § 2º, do Decreto-lei nº 200, de 25 de 
fevereiro de 1967, com a redação dada pelo Decreto-lei nº 900, de 29 de setembro de 1969, fundo 
especial, de natureza contábil, sob a denominação de FUNDOSENAR. 

§ 1º Constituirão recursos do FUNDO-SENAR: 

I - recursos oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND; 

II - dotações consignadas no orçamento geral da União; 

III - receitas provenientes de convênios e contratos; 

IV - receita patrimonial decorrente da alienação de bens, na forma da lei, ou de aplicações 

financeiras; 

V - contribuições de pessoas físicas ou jurídicas, de direito privado, tanto nacionais como 
estrangeiras; 

VI - receitas eventuais. 

§ 2º O Fundo de que trata este artigo será administrado pelo Diretor-Geral do SENAR, na 
forma prevista no Regimento Interno. 
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§ 3º Os saldos do Fundo a que se refere este artigo serão transferidos automaticamente para o 
exercício financeiro seguinte, a crédito do mesmo FUNDO. 

Art. 5º Os recursos do FUNDOSENAR, ou a ele destinados, serão recolhidos, integralmente, à 
Caixa Econômica Federal ou ao Banco do Brasil S. A., em conta especial, sob o titulo "FUNDO-
SENAR", à conta e a ordem do Diretor-Geral do SENAR e de outras autoridades do órgão, indicadas 
no Regimento Interno ou em normas especiais ou, ainda, em atos de delegação de competência. 

Art. 6º O FUNDO-SENAR terá contabilidade específica e os atos concernentes à receita e à 
despesa, bem como os procedimentos de controle, interno e externo, obedecerão às regras fixadas 
na legislação pertinente e as disposições aprovadas pelo Ministro de Estado do Trabalho. 

Art. 7º As propostas de orçamento do FUNDO-SENAR deverão ser submetidas à aprovação 
do Ministro de Estado do Trabalho, observadas, no que couber, as normas referentes ao orçamento 
da União e à competência do Órgão Central do Sistema de Planejamento Federal. 

Art. 8º Aprovado pelo Ministro de Estado do Trabalho, na forma da legislação vigente, o 
Regimento Interno do SENAR disporá sobre sua organização e funcionamento e sobre as atribuições 
de cada um de seus órgãos. 

Art. 9º O SENAR terá Tabela Permanente de Pessoal organizada de acordo com o sistema de 
classificação de cargos de que trata a Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970, devendo, para esse 
efeito, propor a fixação da respectiva lotação, ouvido o Órgão Central do Sistema de Pessoal Civil da 
Administração Federal. 

Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto neste artigo, poderá o SENAR contratar Instrutores 
de nível médio, na forma da legislação trabalhista e pelo prazo máximo de 90 (noventa) dias, nos 
limites numéricos e salariais autorizados pelo Presidente da República. 

Art. 10. Os órgãos e entidades federais em cuja competência se insiram atribuições conexas 
ou de qualquer modo vinculados às do SENAR lhe prestarão o apoio, inclusive financeiro ou em 
serviço, necessário à execução de suas atividades. 

Art. 11. Para as despesas iniciais com a instalação, implantação e funcionamento do SENAR, 
nos anos de 1976, 1977 e 1978, o Fundo Nacional de Desenvolvimento contribuirá com as 
importâncias de Cr$80.000.000,00 (oitenta milhões de cruzeiros) Cr$160.000.000,00 (cento e 
sessenta milhões de cruzeiros) e Cr$250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de cruzeiros), 
respectivamente. 

Parágrafo único. Para os exercícios seguintes o Fundo Nacional de Desenvolvimento 
contribuirá com importâncias necessárias ao desenvolvimento dos projetos elaborados pelo SENAR, 
aprovados pelo Ministro do Trabalho. 

Art. 12. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Brasília, 31 de março de 1976; 155º da Independência e 88º da República. 

Ernesto Geisel 
Arnaldo Prieto 

João Paulo dos Reis Velloso 
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ANEXO J - DECRETO N. 8.315, de 23 de dezembro de 1991 

 

Presidência da República 

Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 8.315, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1991. 

Regulamento  

Dispõe sobre a criação do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural (Senar) nos termos do art. 62 
do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte lei: 

Art. 1° É criado o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), com o objetivo de 
organizar, administrar e executar em todo o território nacional o ensino da formação profissional rural 
e a promoção social do trabalhador rural, em centros instalados e mantidos pela instituição ou sob 
forma de cooperação, dirigida aos trabalhadores rurais. 

Parágrafo único.  Os programas de formação profissional rural do Senar poderão ofertar vagas 
aos usuários do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase) nas condições a serem 
dispostas em instrumentos de cooperação celebrados entre os operadores do Senar e os gestores 
dos Sistemas de Atendimento Socioeducativo locais.       (Incluído pela Lei nº 12.594, de 
2012)      (Vide) 

Art. 2° O Senar será organizado e administrado pela Confederação Nacional da Agricultura 
(CNA) e dirigido por um colegiado com a seguinte composição: 

I - um representante do Ministério do Trabalho e da Previdência Social; 

II - um representante do Ministério da Educação; 

III - um representante do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária; 

IV - um representante da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB); 

V - um representante das agroindústrias; 

VI - cinco representantes da Confederação Nacional da Agricultura (CNA); e 

VII - cinco representantes da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura 
(Contag). 

Parágrafo único. O colegiado de que trata o caput deste artigo será presidido pelo Presidente 
da Confederação Nacional da Agricultura (CNA). 

Art. 3° Constituem rendas do Senar: 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.315-1991?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0566.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12594.htm#art78
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12594.htm#art78
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12594.htm#art90
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I - contribuição mensal compulsória, a ser recolhida à Previdência Social, de 2,5% (dois e meio 
por cento) sobre o montante da remuneração paga a todos os empregados pelas pessoas jurídicas 
de direito privado, ou a elas equiparadas, que exerçam atividades: 

a) agroindustriais; 

b) agropecuárias; 

c) extrativistas vegetais e animais; 

d) cooperativistas rurais; 

e) sindicais patronais rurais; 

II - doações e legados; 

III - subvenções da União, Estados e Municípios; 

IV - multas arrecadadas por infração de dispositivos, regulamentos e regimentos oriundos desta 
lei; 

V - rendas oriundas de prestação de serviços e da alienação ou locação de seus bens; 

VI - receitas operacionais; 

VII - contribuição prevista no art. 1° do Decreto-Lei n° 1.989, de 28 de dezembro de 1982, 
combinado com o art. 5° do Decreto-Lei n° 1.146, de 31 de dezembro de 1970, que continuará sendo 
recolhida pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra); 

VIII - rendas eventuais. 

§ 1° A incidência da contribuição a que se refere o inciso I deste artigo não será cumulativa com 
as contribuições destinadas ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e ao Serviço 
Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), prevalecendo em favor daquele ao qual os seus 
empregados são beneficiários diretos. 

§ 2° As pessoas jurídicas ou a elas equiparadas, que exerçam concomitantemente outras 
atividades não relacionadas no inciso I deste artigo, permanecerão contribuindo para as outras 
entidades de formação profissional nas atividades que lhes correspondam especificamente. 

§ 3° A arrecadação da contribuição será feita juntamente com a Previdência Social e o seu 
produto será posto, de imediato, à disposição do Senar, para aplicação proporcional nas diferentes 
Unidades da Federação, de acordo com a correspondente arrecadação, deduzida a cota necessária 
às despesas de caráter geral. 

§ 4° A contribuição definida na alínea a do inciso I deste artigo incidirá sobre o montante da 
remuneração paga aos empregados da agroindústria que atuem exclusivamente na produção 
primária de origem animal e vegetal. 

Art. 4° A organização do Senar constará do seu regulamento, que será aprovado por decreto do 
Presidente da República, mediante proposta do colegiado referido no art. 2° desta lei. 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1965-1988/Del1989.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1965-1988/Del1146.htm#art5
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Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 6° Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 23 de dezembro de 1991; 170° da Independência e 103° da República. 

FERNANDO COLLOR 
Antônio Cabrera 
Antônio Magri 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 24.12.1991 
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ANEXO K - DECRETO N. 7.619 - de 21 de Outubro de 1909 

 

Senado Federal 
Subsecretaria de Informações 

Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial. 

DECRETO N. 7.619 - DE 21 DE OUTUBRO DE 1909 

Approva o regulamento para a organização dos serviços contra os effeitos das seccas. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, para dar execução á lei n. 1.396, de 

10 de outubro de 1905, e ás autorizações constantes dos ns. XXV e XLII, Art. 16, da lei n. 

2.050, de 31 de dezembro de 1908, 

decreta: 

Artigo unico. Fica approvado o regulamento que com este baixa, assignado pelo ministro de 

Estado da Viação e Obras Publicas, para a organização dos serviços contra os effeitos das 

seccas. 

Rio de Janeiro, 21 de outubro de 1909, 88º da Independencia e 21º da Republica. 

NILO PEÇANHA. 

Francisco Sá. 

 

Regulamento a que se refere o decreto n. 7.619 desta data 

CAPITULO I 

 

DOS SERVIÇOS CONTRA OS EFFEITOS DAS SECCAS 

Art. 1º Os serviços de estudos e obras, destinados a prevenir e a attenuar os effeitos das 

seccas que assolam alguns Estados do Norte do Brazil, são os seguintes: 

I, estradas de ferro de penetração; 

II, estradas de ferro affluentes das estradas principaes; 

III, estradas de rodagem e outras vias de communicação entre os pontos flagellados e os 

melhores mercados e centros productores; 

IV, açudes e poços tubulares, os artezianos e canaes de irrigação; 

V, barragens transversaes submersas e outras obras destinadas a modificar o regimen 

torrencial dos cursos de agua; 

VI, dredagem dos valles desaproveitados no littoral e melhoramento das terras cultivaveis do 

interior; 

VII, estudo systematizado das condições meteolologicas, geologicas e topographicas das 

zonas assoladas; 

VIII, installação de observatorios meteorologicos e de estações pluviometricas; 
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IX, conservação e reconstituição das florestas; 

X, outros trabalhos cuja utilidade contra os effeitos das seccas a experiencia tenha 

demonstrado. 

Art. 2º Os serviços de que trata o artigo precedente serão executados pela União, ou por esta e 

pelo Estado conjunctamente, nos termos da lei n. 1.396, de 10 de outubro de 1905, e mais 

disposições em vigor. 

Art. 3º A União executará por sua conta as obras que julgar mais urgentes e necessarias, 

comprehendidas nestas as que estiverem especificadas na lei de orçamento. 

Art. 4º As outras obras com o mesmo fim poderão ser executadas pelo Estado, mediante 

auxilio da União. 

Art. 5º O auxilio da União consistirá no seguinte: 

§ 1º Mandar proceder ao estudo dos Estados assolados pelas seccas, entregando aos 

respectivos governos cópias das cartas levantadas, com as indicações dos logares onde a 

construcção de açudes e a perfuração de poços artezianos ou tubulares fôr conveniente e 

exequivel. 

§ 2º Entregar ao governo estadual a quantia em que fôr fixado o referido auxilio, para que seja 

convenientemente applicado, mediante fiscalização da União. 

Art. 6º A União será obrigada, sempre que o Estado o solicitar, nos termos da citada lei n. 

1.396, a prestar o seu concurso e auxilio, que não poderá ser inferior a 200:000$, 

annualmente. 

Art. 7º O Estado que pretender o auxilio da União deverá requerel-o ao Ministro da Viação e 

Obras Publicas, comprovando: 

a) que é periodicamente assolado pela secca; 

b) que em seus orçamentos consigna verbas especiaes para a construcção de obras preventivas 

e attenuantes dos effeitos da secca, não sendo as quantias votadas inferiores a 5 % da sua 

receita ordinaria: 

c) que taes verbas, escripturadas á parte, constituem deposito especial e não são desviadas 

para outros fins (lei citada, Art. 2º). 

Art. 8º A requisição do auxilio declarará a obra a que este se destina. 

Si esta não fôr daquellas cujos estudos já tenham sido feitos por alguma commissão do 

Governo Federal e por este approvados, o Estado apresentará, juntamente com o pedido, o 

respectivo projecto e orçamento, feitos por commissão technica por elle nomeada, e 

verificados pela secção de obras do Governo Federal, que deverá ter acompanhado os 

trabalhos do governo estadual. 

Os estudos poderão ser feitos por aquella secção de obras, mediante solicitação do governo do 

Estado, e, neste caso, a despeza que custarem será lançada á conta do auxílio requisitado da 

União. 

Art. 9º Approvados pelo Governo Federal os planos e orçamentos dos trabalhos e autorizada 

a sua execução, serão no mesmo acto fixadas a importancia total a despender, a despeza 

annual que ficará a cargo do Estado e a despeza animal que ficará a cargo da União. 

Art. 10. O auxilio da União será entregue ao Estado em duas prestações semestraes. A 

entrega de cada uma das que seguirem a primeira se fará, depois de provada a applicação da 

anterior e da quota a cargo do Estado, por meio de contas approvadas pelo Governo. 

Art. 11. O auxilio não será dado para a execução de mais de uma obra ao mesmo tempo, 

salvo si o valor das obras a executar fôr inferior ao correspondente ao limite do auxilio fixado 

no art. 6º. 
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Art. 12. Immediatamente após a entrega da primeira parte do auxilio deverão ser iniciadas as 

obras a executar por parte do Estado e designado o engenheiro da secção de obras federal 

incumbido da fiscalização. 

Art. 13. Cessará o concurso da União sempre que o Estado deixar de observar o que está 

determinado no art. 7º, lettras b e c. 

Art. 14. Cessará tambem o concurso da União sido Estado desviar para outros fins as quantias 

recebidas do Governo Federal e destinadas á execução das obras de que trata o presente 

regulamento. 

Art. 15. O Estado que já houver realizado o auxilio de que se occupa o art. 6º, e concluidas as 

obras a que se destinava, poderá solicitar novo auxilio para conclusão dos serviços já 

estudados ou de outros tendentes ao mesmo fim. 

 

CAPITULO II 

 

DA EXECUÇÃO DAS OBRAS 

a) Açudes 

Art. 16. Os açudes serão grandes, médios e pequenos. 

Art. 17. São considerados grandes açudes aquelles que offereçam capacidade superior a dez 

milhões de metros cubicos e profundidade média maior de seis metros. 

Art. 18. São considerados médios os açudes cuja capacidade seja de dous milhões de metros 

cubicos, no minimo, e que tenham profundidade não inferior a cinco metros. 

Art. 19. São considerados pequenos os açudes de capacidade não inferior a meio milhão de 

metros cubicos e de profundidade de quatro metros, no minimo. 

Art. 20. Os grandes açudes serão construidos de preferencia á margem das estradas de ferro, 

ou nas suas proximidades, e só poderão sel-o em terras publicas ou previamente 

desapropriadas. 

Art. 21. Os grandes açudes serão, em regra, construidos por empreitadas, totaes ou parciaes, 

mediante concurrencia publica. 

Excepcionalmente, quando a urgencia da obra ou a necessidade de soccorro á população o 

reclamar, ou quando a concurrencia não houver dado resultado satisfactorio, serão construidos 

por administração. 

Art. 22. Concluida a construcção, o Governo da União estabelecerá o regimen que lhe parecer 

mais conveniente para a utilização das aguas e dos canaes, ou entregará o açude ao governo 

do Estado mediante, condições que assegurem conservação da barragem e das obras 

complementares. 

Art. 23. Os açudes médios e pequenos serão construidos pelo Estado ou pelos particulares, 

Art. 24. Os projectos dos açudes médios e pequenos, já approvados pelo Ministerio da Viação 

e Obras Publicas, serão igualmente remettidos aos Estados para terem execução. 

Art. 25. Nos periodos de calamidade, reconhecida a urgencia de multiplicar os trabalhos 

publicos, a União poderá tomar a seu cargo a construcção de açudes médios. 

b) Perfuração de poços 

Art. 26. Além dos poços construidos por iniciativa da administração publica, a Inspectoria de 

Obras mandará construir os que lhe forem solicitados por municipalidades, agricultores ou 

criadores, nos logares onde se houver verificado a existencia de agua no sub-solo. 

Art. 27. Os individuos a quem o poço houver de beneficiar pagarão apenas as despezas de 

mão de obra no revestimento, de maneio e de installação. 
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Art. 28. O modo de pagamento será por annuidades, conforme fôr convencionado. 

Art. 29. No contracto, a clausula de fornecimento de agua para fins domesticos ás populações 

circumvisinhas é essencial. 

c) Estradas de rodagem 

Art. 30. As estradas de rodagem a serem construidas entre os pontos flagellados e os 

melhores mercados e centros productores terão, no minimo, quatro metros de largura e vinte 

metros de raio nas curvas, a sua declividade maxima será de 5 %. 

d) Barragens transversaes no leito dos rios 

Art. 31. As barragens transversaes no leito dos rios teem por fim corrigir-lhes o regimen 

torrencial e conservar a humidade. 

Art. 32. Estas barragens deverão ser acompanhadas da protecção das margens dos rios, já 

guardecendo-as pelos meios que a sciencia e a experiencia indicarem, já prohibindo-se á 

destruição das arvores marginaes e outros obstaculos que impeçam a corrosão das mesmas. 

e) Drenagem dos valles 

Art. 33. A drenagem e dessecamento dos valles desaproveitados do littoral e o melhoramento 

das terras cultivaveis do interior serão leitos para o fim de localizar familias de retirantes que 

o requererem. 

Art. 34. Feito o melhoramento a que se refere o artigo precedente, as terras drenadas, se 

forem de propriedade da União, serão entregues ao Ministerio da Agricultura, para 

providenciar sobre a localização nellas das familias retirantes. 

f) Estações pluviometricas e observatorios meteorologicos 

Art. 35. As estações pluviometricas serão installadas pela União e ficarão a cargo dos agentes 

do Correio e empregados do Telegrapho, e os observatorios serão confiados a observadores 

idoneos. 

g) Premios 

Art. 36. Serão distribuidos premios aos individuos ou syndicatos agricolas que construirem 

açudes médios ou pequenos. 

Art. 37. Os projectos e orçamentos de taes açudes serão organizados gratuitamente, a 

requerimento do proprietario do terreno, instruido com a demonstração das vantagens do 

açude a construir, certidão affirmativa da municipalidade de ser agricultor ou criador o 

requerente; prova legal de que nenhum onus real grava a propriedade onde o açude houver de 

ser construido. 

Art. 38. O premio será conferido mediante novo requerimento do proprietario ao Governo 

Federal, acompanhando o attestado do fiscal da União de haver sido o açude construido de 

accôrdo com o projecto préviamenle organizado e approvado, e de que a barragem e obras 

complementares satisfazem as exigencias da utilidade a que se destinam. 

Art. 39. O proprietario requerente comprometter-se-ha a fornecer agua para as necessidades 

domesticas das populações circumvizinhas. 

Art. 40. O premio será conferido na razão da metade da importancia do orçamento 

approvado. 

Art. 41 Os açudes existentes, quando melhorados, conforme o projecto organizado, nos 

termos do art. 37, serão tambem premiados na razão da metade do preço dos melhoramentos 

executados. 

Paragrapho unico. As obrigações dos proprietarios serão as mesmas e identicas ás exigencias 

para realização das obras e obtenção do premio. 

Art. 42. Si aquelle que houver construido ou melhorado um açude fizer junto a este a 

plantação e conservação ulterior, por tres annos, de arvores em área não inferior a dous 
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hectares, terá um premio supplementar correspondente á metade da despeza feita com esse 

trabalho. 

Art. 43. Terão as mesmas vantagens os syndicatos agricolas regularmente organizados, 

sendo-lhes facultada a construcção de mais um açude. 

Art. 44. Poderá igualmente fazer jús aos premios o município que, a expensas proprias e 

sempre mediante as exigencias dos arts. 37, 38 e 39, construir em terras de seu patrimonio, ou 

previamente desapropriadas, açudes de utilidade publica, ou que realize o serviço florestal 

indicado no art. 42. 

Art. 45. O Governo poderá adeantar parte do premio a ser conferido, si entender conveniente. 

Paragrapho unico. Para effeito desse adeantamento, é mister que, pelo menos, metade da 

barragem já esteja construida. 

Art. 46. A propriedade onde estiver encravado o açude premiado será previamente avaliada 

para os effeitos da desapropriação pelo Governo, caso a construcção não se ultime, ou a 

conservação se não faça, ou se faça por tal modo imperfeita que ponha em risco a segurança 

da barragem e obras complementares. 

Art. 47. Todas as condições impostas neste regulamento constarão do acto que conceder o 

premio e se consideram tacitamente acceitas pelo requerente. No caso de omissão, a sua 

obrigatoriedade será a mesma. 

 

CAPITULO III 

DA DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS 

Art. 48. A direcção e fiscalização das obras contra os effeitos das seccas executadas pela 

União, ou com o concurso desta, ficarão a cargo de uma divisão especial do Ministério da 

Viação e obras Publicas, intitulada Inspectoria das Obras Contra as Seccas. 

Art. 49. A essa inspectoria incumbe: 

1º, organizar o serviço de levantamento das zonas mais assoladas pelas seccas e a collecta dos 

dados meteorologicos, geologicos, topographicos e outros necessarios á systematização do 

serviço de estudos e de construcção de obras contra os effeitos das seccas; 

2º, o estudo, projecto, orçamento e execução das obras especiaes que forem ordenadas pelo 

Ministerio da Viação e Obras Publicas; 

3º, a conservação e exploração das obras que ficarem a cargo do Governo Federal; 

4º, a fiscalização das obras executadas pelos Estados, pelas municipalidades ou pelos 

particulares, com auxilio ou premios da União; 

5º, a celebração de contractos e accôrdos relativos ao concurso da União nas obras por esta 

fórma executadas. 

Art. 50. A inspectoria das Obras Contra as Seccas se comporá de uma secção central e tres 

secções districtaes. Estas serão designadas por 1ª, 2ª e 3ª secções. 

Art. 51. A secção central, que funccionará junto ao Ministerio da Viação e Obras Publicas, 

será constituida pelo inspector, sub-inspector, um secretario e um servente. 

Art. 52. O inspector percorrerá, ao menos duas vezes por anno, as zonas em que houver 

trabalhos contra os effeitos das seccas. 

Art. 53. Cada uma das secções districtaes será constituida por um engenheiro chefe de secção, 

engenheiros de 1ª classe, engenheiros de 2ª classe, conductores de 1ª classe, conductores de 2ª 

classe, um desenhista-escripturario, um pagador e um almoxarife. 
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Art. 54. A 1ª secção terá a seu cargo os trabalhos a executar nos Estados do Ceará e Piauhy. 

A 2ª secção terá a seu cargo os trabalhos a executar nos Estados do Rio Grande do Norte e 

Parahyba. A 3ª secção terá o seu cargo os trabalhos a executar nas zonas seccas 

comprehendidas entre Pernambuco e o norte de Minas Geraes. 

Art. 55. As sédes das secções serão estabelecidas nos pontos indicados pela intensidade do 

phenomeno das seccas e pela importancia das obras em execução. Constarão assim como o 

quadro do pessoal e a distribuição dos trabalhos deste, de instrucções especiaes. 

Os quadros não serão fixos, mas serão preenchidos a medida das necessidades do serviço. 

Art. 56. Os empregados de uma secção poderão ser designados para trabalhar em outra 

secção, quando a inspectoria o julgar necessario para o serviço. 

Art. 57. Serão nomeados: por decreto do Presidente da Republica, o inspector; por portaria do 

ministro: o sub-inspector, os chefes de secção, os engenheiros de 1ª e 2ª classes, o secretario 

da inspectoria; pelo inspector: os escripturarios, pagadores e almoxarifes. Os demais 

empregados serão nomeados pelos chefes de secção. 

Art. 58. Todo o pessoal da Inspectoria de Obras Contra as Seccas será considerado em 

commissão. 

Art. 59. Não se comprehende nas attribuições da Inspectoria de Obras Contra as Seccas a 

direcção de estradas de ferro, as quaes ficarão sob o regimem especial estabelecido para as 

outras estradas de ferro da União. 

Art. 60. Os vencimentos dos empregados serão os fixados na tabella annexa. 

O Governo poderá contractar pessoas idoneas para serviços comprehendidos neste 

regulamento, sendo-lhes fixados vencimentos não superiores aos da tabella annexa ou aos que 

já perceberem em outros cargos officiaes. 

Os empregados nomeados ou removidos para terem exercido em logares onde não estiverem 

residindo terão uma ajuda de custo correspondente a um mez de vencimentos. 

Rio de Janeiro, 21 de outubro de 1909. - Francisco Sá. 

TABELLA DOS VENCIMENTOS QUE COMPETEM AOS EMPREGADOS DOS 

SERVIÇOS CONTRA OS EFFEITOS DAS SECCAS 

CLASSES VENCIMENTOS 

Inspector.............................................................................................................................. 18:000$000 

Sub- Inspector..................................................................................................................... 15:000$000 

Chefe de secção.................................................................................................................. 15:000$000 

Engenheiro de 1ª classe...................................................................................................... 9:00$000 

Engenheiro de 2ª classe...................................................................................................... 7:200$000 

Conductor de 1ª classe........................................................................................................ 4:800$000 

Conductor de 2ª classe........................................................................................................ 3:600$000 

Desenhista-escripturario...................................................................................................... 4:800$000 

Secretario............................................................................................................................ 6:000$000 

Almoxarife............................................................................................................................ 3:600$000 

Pagador............................................................................................................................... 4:800$000 

Servente (diaria).................................................................................................................. 5$000 

Uma terça parte do vencimento annual será considerada como gratificação de exercicio. 

Ao pessoal technico e ao pagador será arbitrada pelo inspector uma diaria de cinco a quinze 

mil réis. 

Rio de Janeiro, 21 de outubro de 1909. - Francisco Sá. 

 



102 

 

 

 

ANEXO L - DECRETO N. 1649 - de 19 de Julho de 1952 

 

 

Presidência da República 

Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

 

LEI No 1.649, DE 19 DE JULHO DE 1952. 

 
Cria o Banco do Nordeste do Brasil e dá outras 
providências. 

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I  
CONSTITUIÇÃO DO BANCO 

        Art 1º É o Poder Executivo autorizado a promover todos os atos necessários à constituição do 
Banco do Nordeste do Brasil, como um dos órgãos de execução do programa assistencial previsto no 
art. 198 da Constituição. 

        Art 2º O Banco do Nordeste do Brasil será organizado sob a forma de sociedade por ações e os 
seus estatutos, que dependerão de prévia aprovação do Presidente da República, obedecerão às 
linhas gerais consubstanciadas na presente Lei, e aos dispositivos, por esta não derrogados, da 
legislação bancária e do Decreto-lei nº 2.627, de 26 de setembro de 1940. 

        Art 3º O Banco do Nordeste do Brasil terá sede na cidade de Fortaleza. 

        § 1º O Banco terá uma filial em cada um dos Estados compreendidos no Polígono das Sêcas. 

        § 2º As filiais de que trata o parágrafo anterior terão, conforme dispuserem os Estados, e 
guardadas as normas gerais do Banco, autonomia na aplicação dos recursos que, na conformidade 
do art. 14, couberem aos respectivos Estados. 

        § 3º As agências irão sendo instaladas na área do Polígono, de modo que haja, em cada Estado, 
pelo menos uma agência por 400.000 (quatrocentos mil) habitantes da respectiva área sêca e um 
mínimo de duas agências por Estado. 

CAPÍTULO II  
RECURSOS 

      Art 4º Serão os seguintes os recursos do Banco do Nordeste do Brasil: 

        a) capital social; 

        b) parte do fundo a que se refere o art. 1º da Lei nº 1.004, de 24 de dezembro de 1949; 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%201.649-1952?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2627.htm
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        c) depósitos nas condições que forem fixadas nos Estatutos; 

        d) lucros verificados nas operações; 

        e) produto do lançamento de títulos de sua responsabilidade, nas condições permitidas pela lei. 

        Art 5º O capital inicial do Banco será de cem milhões de cruzeiros (Cr$100.000.000,00) dividido 
em ações comuns, nominativas, de mil cruzeiros (Cr$1.000,00) cada uma, das quais o Tesouro 
Nacional subscreverá, no mínimo, setenta por cento (70%), no valor de setenta milhões de cruzeiros 
(Cr$70.000.000,00), ficando os restantes trinta por cento (30%), no montante de trinta milhões de 
cruzeiros (Cr$30.000.000,00), destinados à abertura de subscrição pública. 

        § 1º Caberá ao Tesouro Nacional, se necessário, completar a quota reservada à subscrição 
particular e não subscrita. 

        § 2º É o Tesouro Nacional autorizado a subscrever a sua quota inicial de capital com parte do 
Fundo constituído em obediência ao disposto no art. 198, § 1º, da Constituição Federal. 

        § 3º É o Poder Executivo autorizado a baixar os atos necessários ao reajustamento periódico do 
capital social, conforme a conveniência das operações do Banco, incorporando parte dos depósitos 
previstos no artigo seguinte e levando em conta o disposto no art. 17. 

        Art 6º O Tesouro Nacional depositará cada ano, em conta especial no Banco do Nordeste, entre 
50% e 80% da incorporação anual do Fundo a que se refere o art. 198, § 1º, da Constituição, para as 
operações referidas no mesmo dispositivo constitucional, in fine , observado sempre o disposto no § 
3º do art. 1º da Lei nº 1.004, de 24 de dezembro de 1949. 

CAPíTULO III  
ADMINISTRAÇÃO 

     
Art. 7º - O Banco será administrado por uma Diretoria composta de 7 (sete) membros, sendo 1 

(um) Presidente e 6 (seis) Diretores, a saber: (Redação dada pela Lei nº 7.336, de 1985) 
I - Diretor de Crédito Geral; (Incluído pela Lei nº 7.336, de 1985) 
II - Diretor de Crédito Industrial;  (Incluído pela Lei nº 7.336, de 1985) 
III - Diretor de Crédito Rural;  (Incluído pela Lei nº 7.336, de 1985) 
IV - Diretor de Câmbio;  (Incluído pela Lei nº 7.336, de 1985) 
V - Diretor de Crédito à infra-estrutura; e  (Incluído pela Lei nº 7.336, de 1985) 
VI Diretor de Recursos Humanos e Patrimoniais.  (Incluído pela Lei nº 7.336, de 1985) 
Parágrafo único - 1 (um) Diretor será escolhido dentre os funcionários do Banco, de carreira, 

em exercício ou aposentado.  (Incluído pela Lei nº 7.336, de 1985) 

CAPÍTULO IV  
ATRIBUIÇÕES 

      Art 8º O Banco do Nordeste do Brasil prestará assistência, mediante empréstimo, a 

empreendimentos de caráter reprodutivo, na área do Polígono das Sêcas, especialmente para: 

        a) despesas que couberem ao tomador de emprestímo para construção de açude por 
cooperação com o Govêrno Federal ou com govêrno estadual, até o limite de setenta por cento (70%) 
do prêmio concedido; 

        b) construção de pequenos açudes e de barragens submersas, às expensas do interessado; 

        c) perfuração e instalação de poços; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1980-1988/L7336.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1980-1988/L7336.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1980-1988/L7336.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1980-1988/L7336.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1980-1988/L7336.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1980-1988/L7336.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1980-1988/L7336.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1980-1988/L7336.htm
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        d) obras de irrigação; 

        e) aquisição ou construção de silos e construção de armazéns e fenis nas fazendas; 

        f) aquisição ou reforma de equipamentos e máquinas agrícolas ou industriais e aquisição de 
reprodutores e animais de trabalho; 

        g) produção de energia elétrica; 

        h) plantação técnica e intensiva de árvores próprias à ecologia regional, especialmente as 
xerófilas de reconhecido valor econômico; 

        i) serviços e obras de saneamento e desobstrução e limpeza de rios e canais; 

        j) financiamento de safras agrícolas em geral, de preferência por intermédio de cooperativas 
agrícolas; 

        k) financiamento, mediante penhor mercantil, dos produtos da região até o limite máximo de 
oitenta por cento (80%) de seu valor comercial, ou do preço mínimo, oficialmente fixado; 

        l) construção e instalação de armazéns, nos centros de coleta e distribuição, e de usinas de 
beneficiamento e industrialização de produtos da região, e que concorram para o desenvolvimento e 
estabilidade da produção agropecuária; 

        m) desenvolvimento e criação de indústrias, inclusive artesanais e domésticas, que aproveitem 
matérias-primas locais, que ocupem com maior produtividade as populações ou que sejam essenciais 
à elevação dos seus níveis de consumo essencial, no Polígono das Sêcas; 

        n) aquisições, preparo e loteamento de terras para venda de pequenas propriedades rurais, a 
prazo longo, bem como despesas de transporte e sustento de colono durante o período inicial; 
atendidas, porém, as exigências da lei bancária comum ou dos estatutos quanto à manutenção de 
reservas em propriedades imobiliárias. 

       Art 9º O Banco do Nordeste do Brasil poderá fazer empréstimos a Prefeituras Municipais no 
Polígono das Sêcas, para qualquer um dos fins previstos nas letras a a i do artigo anterior, e bem 
assim para a realização de serviços de água e esgotos, mediante a utilização dos recursos a que se 
referem as letras c , d e e , do art. 4º. 

       Art 10. Poderá ainda o Banco do Nordeste do Brasil realizar, em benefício de empreendimentos 
que promovam o desenvolvimento econômico da região compreendida no Polígono das Sêcas, todas 
as operações habituais dos corretores e bancos ou sociedades de investimento, permitidas pela lei, 
como sejam: 

        a) estudar empreendimentos econômicos e oferecê-los ao capital privado ou lançá-los a 
subscrição pública, na área de sua operação; 

        b) garantir a tomada de determinada quota do capital e o adquirir, para revenda posterior; 

        c) financiar mediante hipoteca; 

        d) adquirir ou construir e ceder em locação, com opção de compra os imóveis convenientes à 
instalação de fábricas, uma vez possam êles ser facilmente utilizáveis por outras emprêsas ou para 
outros fins; 

        e) colaborar com bancos e sociedades de investimentos para a realização de empreendimentos 
que correspondam às suas finalidades. 



105 

 

        Parágrafo único. Para os fins das letras b a e dêste artigo, o Banco poderá emitir títulos de 
rendimento fixo ou variável, conforme fôr permitido pela lei. 

CAPíTULO V  
CONDIÇÕES DAS OPERAÇÕES 

        Art 11. Os prazos, juros e outras condições dos empréstimos serão fixados, atendendo aos 
aspectos econômicos dos empreendimentos e projetos, à existência dos recursos e à finalidade 
assistencial do Banco. 

        Art 12. Na regulamentação desta lei, ou nos atos constitutivos a que se refere o art. 1º, o Poder 
Executivo determinará a prioridade e as condições, nela não previstas, das operações do Banco. 

        Art 13. Os recursos da conta especial a que se refere o art. 6º, sòmente poderão ser aplicados, 
para qualquer dos fins previstos no art. 8º desta lei, em empréstimos a agricultores e industriais 
estabelecidos na área do Polígono das Sêcas, inclusive emprêsas agrícolas, emprêsas industriais e 
cooperativas. 

        § 1º Vetado. 

        § 2º Nos casos das letras j a n , os prazos, juros e demais condições serão estabelecidos na 
conformidade do que dispõem os arts. 11 e 12. 

        § 3º Vetado. 

        § 4º Vetado. 

        Art 14. Vetado. 

 

CAPÍTULO VI  
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

        Art 15. A parte do capital subscrito pelo Govêrno da União, de acôrdo com os §§ 2º e 3º do art. 
5º, não terá direito a dividendos, se às ações subscritas por outras pessoas físicas e jurídicas não 
couber um dividendo mínimo de 10%. Os dividendos que tocarem à União não poderão ser retirados. 

        Parágrafo único. Não serão abonados juros aos depósitos previstos no art. 6º. 

        Art 16. O Banco do Nordeste do Brasil operará, sempre que possível, em colaboração com 
outros bancos e de preferência através de agências locais de bancos nacionais, particularmente os 
de caráter cooperativo ou de contrôle da União e dos Estados e Municípios. 

        Parágrafo único. O Banco do Nordeste do Brasil dará preferência, igualmente, às operações por 
intermédio de cooperativas, e a financiamentos diretos a essas entidades, para as quais serão 
estabelecidas condições mais favoráveis. 

        Art 17. O Poder Executivo, ao adotar as providências autorizadas no § 3º do art. 5º, e ao 
regulamentar as operações do Banco, levará em conta a necessidade de um nível mínimo de 
liquidez, a fim de reforçar a reserva líquida constituída para socorro às populações atingidas pelas 
sêcas. 
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        Parágrafo único. O regulamento estabelecerá os favores especiais que devam ter os tomadores 
de empréstimo nos anos de sêca, sob a forma de redução, isenção ou adiamento de pagamento de 
juros e amortizações, conforme a natureza das operações e a gravidade local do flagelo. 

        Art 18. O Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas e outros órgãos públicos prestarão 
ao Banco a assistência técnica que estiver a seu alcance. 

        Parágrafo único. O Banco, por sua vez, colaborará, através do Escritório Técnico de estudos 
econômicos, que manterá, no exame dos problemas da região a cargo do Departamento Nacional de 
Obras Contra as Sêcas. 

        Art 19. O Banco apresentará anualmente ao Poder Executivo, até 31 de janeiro, relatório sôbre 
suas atividades, o qual será remetido ao Congresso juntamente com a conta de movimento, a que se 
refere o art. 11 da Lei nº 1.004. 

        Art 20. É o Poder Executivo autorizado a dar a garantia do Tesouro para os depósitos e os 
títulos emitidos pelo Banco do Nordeste, bem como para os empréstimos que faça no estrangeiro, 
destinados a empreendimentos econômicos e que sejam prèviamente submetidos ao exame e 
aprovação dos órgãos próprios da administração federal. 

        Art 21. A parte da reserva a que se refere o § 1º do art. 198 da Constituição, e que não seja 
depositada no Banco do Nordeste ou integrada no seu capital, na forma desta Lei, poderá constituir 
depósito especial no Banco do Brasil, para atender à finalidade do § 1º do art. 1º da Lei nº 1.004, 
conforme as condições que forem contratadas entre êste e o Govêrno. 

        Art 22. O Poder Executivo, ouvido o Conselho da Superintendência da Moeda e do Crédito, 
poderá autorizar a que no Banco do Nordeste possam ser realizados, em condições equiparadas às 
do Banco do Brasil, depósitos do Tesouro e de órgãos e entidades públicas, depósitos judiciais e 
outros depósitos ou tomada de títulos, determinados pela Lei a instituições públicas ou subordinadas 
a contrôle público em suas aplicações financeiras. 

        Parágrafo único. Os órgãos e entidades públicas cuja atuação, no todo ou em parte, se faça na 
área do Polígono das Sêcas, utilizarão sempre que isso não prejudique suas atividades, quanto aos 
recursos financeiros mobilizados na região, os serviços bancários do Banco do Nordeste. 

        Art 23. O art. 1º e seu § 3º da Lei nº 1.004, de 24 de dezembro de 1949, passam a ter a seguinte 
redação: 

        "Art. 1º A Lei orçamentária consignará, anualmente, uma dotação global correspondente a 1% 
(um por cento) da renda tributária prevista da União, para constituir o depósito especial de que trata o 
§ 1º do art. 198 da Constituição Federal." 

        "§ 3º Em nenhuma hipótese, a reserva especial, sem aplicação, destinada ao socorro às 
populações durante as calamidades, poderá ser inferior à quantia correspondente a 1% (um por 
cento) da renda tributária prevista." 

        Art 24. É vedado ao Banco do Nordeste do Brasil conceder empréstimos a pessoas físicas ou 
jurídicas que não sejam estabelecidas no Polígono das Sêcas ou que não tenham atividades na 
referida área. 

        Art 25. Os servidores do Banco do Nordeste do Brasil, excetuados os Diretores e os ocupantes 
de cargos técnicos, definidos no Regulamento, serão admitidos mediante concurso. 

        Art 26. São revogados os arts. 3º a 10 da Lei nº 1.004, de 24 de dezembro de 1949, e as 
disposições em contrário. 

https://legislacao.planalto.gov.br/LEGISLA/Legislacao.nsf/viwTodos/B08291C6C0BB0C95032569FA006FFDA5?OpenDocument&HIGHLIGHT=1,
https://legislacao.planalto.gov.br/LEGISLA/Legislacao.nsf/viwTodos/B08291C6C0BB0C95032569FA006FFDA5?OpenDocument&HIGHLIGHT=1,
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        Art 27. Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação. 

Rio de Janeiro, 19 de julho de 1952; 131º da Independência e 64º da República. 

GETúLIO VARGAS  
Horácio Lafer  
Álvaro de Souza Lima  
Osvaldo Carijó de Castro 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 24.7.1952 
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ANEXO M - DECRETO N. 4229 - de 1º de Junho de 1963 

 

Presidência da República 

Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI No 4.229, DE 1º DE JUNHO DE 1963. 

 

Transforma o Departamento Nacional de Obras 
Contra as Sêcas (DNOCS) em autarquia e dá 
outras providências. 

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 
Da natureza, sede e fôro 

        Art 1º O Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas (DNOCS) vinculado ao Ministério da 
Viação e Obras Públicas, fica constituído em entidade autárquica, administrativa e técnica com sede 
e fôro na capital da República, regendo-se pelo disposto nesta lei. 

        Parágrafo único. Enquanto não se efetivar a transferência da sua Administração Central, o 
DNOCS terá sua sede provisória em Fortaleza, Estado do Ceará. 

CAPÍTULO II  
Das atribuições 

              Art. 2
o
 Ao Dnocs, na sua área de atuação, compete: (Redação dada pela Lei nº 10.204, de 

2001) 

        I - contribuir para a implementação dos objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos, tal 
como definidos no art. 2

o
 da Lei n

o
 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e legislação subseqüente; (Incluído 

pela Lei nº 10.204, de 2001) 

        II - contribuir para a elaboração do plano regional de recursos hídricos, em ação conjunta com a 
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - Sudene e os governos estaduais de sua área de 
atuação;(Incluído pela Lei nº 10.204, de 2001) 

        III - elaborar projetos de engenharia e executar obras públicas de captação, acumulação, 
condução, distribuição, proteção e utilização de recursos hídricos, em conformidade com a Política e 
o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, de que trata a Lei n

o
 9.433, de 

1997;(Incluído pela Lei nº 10.204, de 2001) 

        IV - contribuir para a implementação e operação, sob sua responsabilidade ou conjuntamente 
com outros órgãos, com vistas à melhor distribuição das disponibilidades hídricas regionais;(Incluído 
pela Lei nº 10.204, de 2001) 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%204.229-1963?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10204.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10204.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9433.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10204.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10204.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10204.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9433.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9433.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10204.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10204.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10204.htm#art1
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        V - implantar e apoiar a execução dos planos e projetos de irrigação e, em geral, de valorização 
de áreas, inclusive de áreas agricultáveis não-irrigáveis, que tenham por finalidade contribuir para a 
sustentabilidade do semi-árido;(Incluído pela Lei nº 10.204, de 2001) 

        VI - colaborar na realização de estudos de avaliação permanente da oferta hídrica e da 
estocagem nos seus reservatórios, visando procedimentos operacionais e emergenciais de controle 
de cheias e preservação da qualidade da água;(Incluído pela Lei nº 10.204, de 2001) 

        VII - colaborar na preparação dos planos regionais de operação, manutenção e segurança de 
obras hidráulicas, incluindo atividades de manutenção preventiva e corretiva, análise e avaliação de 
riscos e planos de ação emergencial em casos de acidentes;(Incluído pela Lei nº 10.204, de 2001) 

        VIII - promover ações no sentido da regeneração de ecossistemas hídricos e de áreas 
degradadas, com vistas à correção dos impactos ambientais decorrentes da implantação de suas 
obras, podendo celebrar convênios e contratos para a realização dessas ações;(Incluído pela Lei nº 
10.204, de 2001) 

        IX - desenvolver e apoiar as atividades voltadas para a organização e capacitação administrativa 
das comunidades usuárias dos projetos de irrigação, visando sua emancipação;(Incluído pela Lei nº 
10.204, de 2001) 

        X - promover, na forma da legislação em vigor, a desapropriação de terras destinadas à 
implantação de projetos e proceder à concessão ou à alienação das glebas em que forem 
divididas;(Incluído pela Lei nº 10.204, de 2001) 

        XI - cooperar com outros órgãos públicos, Estados, Municípios e instituições oficiais de crédito, 
em projetos e obras que envolvam desenvolvimento e aproveitamento de recursos hídricos;(Incluído 
pela Lei nº 10.204, de 2001) 

        XII - colaborar na concepção, instalação, manutenção e operação da rede de estações 
hidrológicas e na promoção do estudo sistemático das bacias hidrográficas, de modo a integrar o 
Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos;(Incluído pela Lei nº 10.204, de 2001) 

        XIII - promover estudos, pesquisas e difusão de tecnologias destinados ao desenvolvimento 
sustentável da aqüicultura e atividades afins;(Incluído pela Lei nº 10.204, de 2001) 

        XIV - cooperar com outros organismos públicos no planejamento e na execução de programas 
permanentes e temporários, com vistas a prevenir e atenuar os efeitos das adversidades 
climáticas;(Incluído pela Lei nº 10.204, de 2001) 

        XV - celebrar convênios e contratos com entidades públicas ou privadas;(Incluído pela Lei nº 
10.204, de 2001) 

        XVI - realizar operações de crédito e financiamento, internas e externas, na forma da lei;(Incluído 
pela Lei nº 10.204, de 2001) 

        XVII - cooperar com os órgãos públicos especializados na colonização de áreas que possam 
absorver os excedentes demográficos, inclusive em terras situadas nas bacias dos açudes 
públicos;(Incluído pela Lei nº 10.204, de 2001) 

        XVIII - transferir, mediante convênio, conhecimentos tecnológicos nas áreas de recursos hídricos 
e aqüicultura para as instituições de ensino situadas em sua área de atuação.(Incluído pela Lei nº 
10.204, de 2001) 

        § 1
o
 O Dnocs deverá atuar em articulação com Estados, Municípios, outras instituições públicas, 

inclusive mediante acordos de cooperação técnica, e a iniciativa privada na execução de suas 
competências, objetivando a implementação de ações que contribuam para a promoção do 
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desenvolvimento sustentável de sua área de atuação, em conformidade com as diretrizes 
estabelecidas pelo Ministério da Integração Nacional e com a Política Nacional de Recursos 
Hídricos.(Incluído pela Lei nº 10.204, de 2001) 

        § 2
o
 As ações do Dnocs relativas à gestão das águas decorrentes dos sistemas hídricos por ele 

implantados ficam sujeitas à orientação normativa do Sistema Nacional de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos, tal como estabelecem a Lei n

o
 9.433, de 1997, e a legislação 

subseqüente. (Incluído pela Lei nº 10.204, de 2001) 

        § 3
o
 A área de atuação do Dnocs corresponde à região abrangida pelos Estados do Piauí, do 

Ceará, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, de Pernambuco, de Alagoas, de Sergipe, da Bahia, a 
zona do Estado de Minas Gerais situada no denominado "Polígono das Secas" e as áreas das bacias 
hidrográficas dos Rios Parnaíba e Jequitinhonha, nos Estados do Maranhão e de Minas Gerais, 
respectivamente.(Incluído pela Lei nº 10.204, de 2001) 

 

CAPÍTULO III  
Da organização 

        Art. 3
o
 O Dnocs tem a seguinte organização básica: (Redação dada pela Lei nº 10.204, de 2001) 

        I - órgão consultivo: Conselho Consultivo; (Redação dada pela Lei nº 10.204, de 2001) 

        II - órgão de direção superior: Diretoria Colegiada, composta pelo Diretor-Geral e por até três 
Diretores; (Redação dada pela Lei nº 10.204, de 2001) 

        III - Unidades Regionais.(Inlcuído pela Lei nº 10.204, de 2001) 

SEÇÃO I 
Do Conselho Deliberativo (C. D.) 

        Art. 5
o
 O Conselho Consultivo tem a seguinte composição: (Redação dada pela Lei nº 10.204, de 

2001) 

        I - um representante de cada um dos seguintes Ministérios:(Inlcuído pela Lei nº 10.204, de 2001) 

        a) da Integração Nacional, que o presidirá;(Inlcuída pela Lei nº 10.204, de 2001) 

        b) da Agricultura e do Abastecimento;(Inlcuída pela Lei nº 10.204, de 2001) 

        c) do Meio Ambiente;(Inlcuída pela Lei nº 10.204, de 2001) 

        II - quatro representantes de Estados situados na área de atuação do Dnocs, em sistema de 
rodízio, com mandato de um ano;(Inlcuído pela Lei nº 10.204, de 2001) 

        III - um representante da Sudene;(Inlcuído pela Lei nº 10.204, de 2001) 

        IV - o Diretor-Geral do Dnocs, que substituirá o Presidente do Conselho em suas 
ausências.(Inlcuído pela Lei nº 10.204, de 2001) 

        Art. 6
o
 Os Conselheiros de que tratam os incisos I a III do artigo anterior e seus respectivos 

suplentes serão designados pelo Ministro de Estado da Integração Nacional, por indicação dos 
titulares dos órgãos e Estados representados.(Redação dada pela Lei nº 10.204, de 2001) 
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        Art. 7
o
 Ao Conselho Consultivo, que se reunirá pelo menos uma vez a cada ano, 

compete: (Redação dada pela Lei nº 10.204, de 2001) 

        I - promover a articulação do planejamento e da execução das atividades do Dnocs com o 
planejamento e as atividades dos governos estaduais e dos setores usuários de recursos 
hídricos;(Incluído pela Lei nº 10.204, de 2001) 

        II - opinar sobre:(Incluído pela Lei nº 10.204, de 2001) 

        a) as diretrizes gerais para a elaboração dos planos anuais e plurianuais de trabalho;(Incluída 
pela Lei nº 10.204, de 2001) 

        b) as normas e os critérios gerais para a execução de planos, programas, projetos, obras e 
serviços a cargo do Dnocs;(Incluída pela Lei nº 10.204, de 2001) 

        c) o plano, o orçamento-programa e a programação financeira do Dnocs e suas 
revisões;(Incluída pela Lei nº 10.204, de 2001) 

        d) os relatórios parciais e anuais das atividades do Dnocs, encaminhados pela Diretoria 
Colegiada;(Incluída pela Lei nº 10.204, de 2001) 

        e) o regimento interno do Dnocs;(Incluída pela Lei nº 10.204, de 2001) 

        III - criar câmaras técnicas de natureza permanente ou temporária para desenvolver ações de 
apoio às suas atividades;(Incluído pela Lei nº 10.204, de 2001) 

        IV - apreciar e aprovar os relatórios e pareceres elaborados pelas câmaras técnicas;(Incluído 
pela Lei nº 10.204, de 2001) 

        V - aprovar o seu regimento interno.(Incluído pela Lei nº 10.204, de 2001) 

        Parágrafo único. Poderão participar das câmaras técnicas representantes dos governos federal, 
estaduais e municipais, de entidades diretamente interessadas e de organizações de usuários de 
recursos hídricos, na forma prevista no regimento interno do Conselho Consultivo.(Incluído pela Lei nº 
10.204, de 2001) 

        Art 8º O Conselho Deliberativo reunir-se-á uma vez por mês, podendo ser convocada reunião 
extraordinária, a pedido do Diretor-Geral do DNOCS, quando a urgência e a natureza dos assuntos o 
exigirem.(Revogado pela Lei nº 10.204, de 2001) 

        Art. 9
o
 A Diretoria Colegiada tem a seguinte composição: (Redação dada pela Lei nº 10.204, de 

2001) 

        I - o Diretor-Geral do Dnocs, que a presidirá;(Incluído pela Lei nº 10.204, de 2001) 

        II - os demais Diretores do Dnocs.(Incluído pela Lei nº 10.204, de 2001) 

        Parágrafo único. O Diretor-Geral e os Diretores serão nomeados pelo Presidente da República, 
por indicação do Ministro de Estado da Integração Nacional.(Incluído pela Lei nº 10.204, de 2001) 

        Art. 9
o
-A. À Diretoria Colegiada compete:(Incluído pela Lei nº 10.204, de 2001) 

        I - aprovar:(Incluído pela Lei nº 10.204, de 2001) 

        a) contratos oriundos de concorrência pública;(Incluída pela Lei nº 10.204, de 2001) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10204.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10204.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10204.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10204.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10204.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10204.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10204.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10204.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10204.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10204.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10204.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10204.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10204.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10204.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10204.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10204.htm#art12
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10204.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10204.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10204.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10204.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10204.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10204.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10204.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10204.htm#art1


112 

 

        b) convênios e acordos, cujos valores excedam o limite de tomada de preços;(Incluída pela Lei 
nº 10.204, de 2001) 

        c) a aquisição e alienação de imóveis;(Incluída pela Lei nº 10.204, de 2001) 

        d) o seu regimento interno;(Incluída pela Lei nº 10.204, de 2001) 

        e) o valor de indenizações para liquidação de desapropriações necessárias à execução de 
serviços e obras, que excedam o limite fixado no regimento interno do Dnocs;(Incluída pela Lei nº 
10.204, de 2001) 

        f) doações ao Dnocs, com ou sem encargos;(Incluída pela Lei nº 10.204, de 2001) 

        II - apreciar e opinar sobre:(Incluído pela Lei nº 10.204, de 2001) 

        a) o plano, o orçamento-programa e a programação financeira do Dnocs e suas 
revisões;(Incluída pela Lei nº 10.204, de 2001) 

        b) o balanço anual da Autarquia;(Incluída pela Lei nº 10.204, de 2001) 

        c) o relatório anual das atividades dos órgãos executivos;(Incluída pela Lei nº 10.204, de 2001) 

        d) as consultas do dirigente do Dnocs sobre matéria de sua competência.(Incluída pela Lei nº 
10.204, de 2001) 

SEÇÃO II 
Da Diretoria-Geral 

        Art 10. A Diretoria-Geral será exercida pelo Diretor-Geral Engenheiro civil, nomeado em 
comissão pelo Presidente da República, ao qual ficarão subordinados os demais órgãos executivos 
componentes da estrutura da autarquia. 

        Art 11. Ao Diretor-Geral compete: 

        a) dirigir, coordenar e fiscalizar os serviços da autarquia; 

        b) submeter ao Conselho Deliberativo as matérias da competência dêste; 

        c) representar o DNOCS ativa e passivamente, em juízo ou fora dêle, pessoalmente ou por 
intermédio dos procuradores ou delegados expressamente designados; 

        d) movimentar as contas, ordenar pagamentos e autorizar suprimentos ou adiantamentos 
regularmente processados, de acôrdo com a legislação vigente; 

        e) aprovar os processos de licitação para adjudicação de fornecimento de material ou prestação 
de serviços e execução de obras submetendo à homologação do Consenho Deliberativo as 
concorrências públicas; 

        f) aprovar projetos e orçamentos de obras em cooperação com entidades públicas ou privadas; 

        g) autorizar a liquidação de desapropriação processada administrativamente até Cr$ 
1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros);      (Vide Lei nº 4.519, de 1964) 

        h) indicar ao Conselho Deliberativo os representantes do DNOCS nas assembléias gerais e nos 
órgãos fiscais e de direção das sociedades de economia mista, das quais a autarquia participar; 
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        i) apresentar ao Conselho Deliberativo propostas de regulamento, regimento, instruções e 
anteprojetos de leis, relativos às atividades do DNOCS; 

        j) elaborar o quadro de pessoal com base no Sistema de Classificação de Cargos aprovado 
pela Lei número 3.780, de 12 de julho de 1960, submetendo-o ao Conselho Deliberativo para exame 
e encaminhamento ao Ministro da Viação e Obras Públicas, a fim de que seja aprovado por decreto 
do Poder Executivo; 

        k) prover os cargos do quadro da autarquia e declarar sua vacância, bem como praticar os 
demais atos relativos ao pessoal, inclusive instaurar processos administrativos, aplicar penalidades e 
decretas prisão administrativa; 

        l) admitir pessoal, a título precário, na forma da legislação trabalhista vigente, observadas as 
disposições legais aplicáveis a espécie, distribuí-Ios pelos órgãos de serviço e dispensá-los; 

        m) elaborar e submeter à homologação do Ministério da Viação e Obras Públicas depois de 
aprovados pelo Conselho Deliberativo, a programação dos trabalhos e o orçamento da autarquia, 
bem como o relatório anual das atividades dos órgãos executivos; 

        n) delegar atribuições a auxiliares de sua confiança para realizar atos previstos neste artigo de 
acôrdo com a legislação vigente; 

CAPÍTULO IV 
Fundo Nacional de Obras Contra as Sêcas 

        Art 12. É criado o Fundo Nacional de Obras Contra as Sêcas (FUNOCS), destinado a custear os 
serviços e obras atribuídas ao DNOCS nesta lei.       (Revogado pela Lei nº 10.204, de 2001) 

        Art 13. Constituem receita do FUNOCS: (Revogado pela Lei nº 10.204, de 2001) 
        a) 2% (dois por cento) da renda tributária da União Federal, destacados da parcela prevista no 
art. 198 da Constituição Federal; (Revogado pela Lei nº 10.204, de 2001) 
        b) contribuição de melhoria correspondente à valorização de imóveis, em conseqüência de 
serviços ou obras executados pelo DNOCS, nos têrmos desta lei; (Revogado pela Lei nº 10.204, de 
2001) 
        c) valores correspondentes à prestação de serviço de irrigação, executados ou administrados 
pelo DNOCS; (Revogado pela Lei nº 10.204, de 2001) 
        d) juros, lucros e quaisquer receitas dos recursos de que tratam as alíneas anteriores, inclusive o 
produto da venda, de energia, água, peixe e outras rendas decorrentes da construção ou 
administração de açudes públicos pelo DNOCS. (Revogado pela Lei nº 10.204, de 2001) 

        Art 14. As dotações orçamentárias ou não, destinadas ao DNOCS considerar-se-ão, 
automàticamente registradas pelo Tribunal de Contas da União e distribuídas ao Tesouro Nacional, 
que as contabilizará como despesas efetivadas, colocando-as no Banco do Brasil S. A. em conta 
especial, sob a denominação de Fundo Nacional de Obras Contra as Sêcas, à ordem e disposição do 
DNOCS. (Revogado pela Lei nº 10.204, de 2001) 

        Art 15. A contribuição de melhoria, referida na alínea b do art. 13 corresponderá à valorização do 
metro quadrado de cada imóvel urbano e do hectare de propriedade rural, beneficiados peIos 
serviços ou obras realizados pelo DNOCS e será calculada em função do custo global do serviço ou 
obra, não podendo exceder a êsse custo. (Revogado pela Lei nº 10.204, de 2001) 
        § 1º O DNOCS efetuará o cálculo da contribuição e notificará o proprietário do imóvel 
beneficiado sôbre os respectivos valores unitário e global, mencionando, na notificação, a forma de 
recolhimento e os períodos correspondentes. (Revogado pela Lei nº 10.204, de 2001) 
        § 2º O proprietário do imóvel, devedor da contribuição, poderá recorrer ao Ministro da Viação e 
Obras Públicas, dos valores fixados pelo DNOCS, no prazo de 30 (trinta) dias contados do 
recebimento da notificação referida no parágrafo anterior, cabendo ao Ministro decidir do recurso, à 
vista do prévio parecer de comissão de 3 (três) técnicos especializados em avaliação de imóveis por 
êle designada no ato do recebimento do recurso. (Revogado pela Lei nº 10.204, de 2001) 
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        § 3º Decorridos 60 (sessenta) dias do prazo fixado para recolhimento da contribuição, sem que 
tenha havido interposição de recurso, ou 30 (trinta) dias da decisão do Ministro da Viação e Obras 
Públicas, em recurso interposto, o DNOCS notificará o proprietário do imóvel, dando-lhe prazo certo e 
improrrogável para o recolhimento sob pena de cobrança executiva, a qual, será promovida se essa 
notificação fôr desatendida.(Revogado pela Lei nº 10.204, de 2001) 
        § 4º A contribuição sòmente será cobrada pelo DNOCS após a conclusão total e a inauguração 
oficial, do serviço ou obra que a motive e o pagamento será efetuado em parcelas semestrais até 10 
(dez) anos da data da conclusão do serviço ou obra. (Revogado pela Lei nº 10.204, de 2001) 
        § 5º A contribuição de melhoria será imediatamente recolhida ao Banco do Brasil S.A., na conta 
especial referida no art. 14 desta lei e escriturada na receita do FUNOCS. (Revogado pela Lei nº 
10.204, de 2001) 
        § 6º O zoneamento das obras atingidas pela contribuição e o critério de valorização das 
propriedades incluídas ou zoneamento serão fixados na regulamentação desta lei. (Revogado pela 
Lei nº 10.204, de 2001) 

        Art 16. Os serviços de irrigação serão cobrados pelo DNOCS aos respectivos proprietários ou 
beneficiários por metro cúbico de água fornecida e em função do custo operacional e das obras 
necessárias à prestação de tais serviços, acrescidos de uma percentagem a título de despesas de 
administração. 

        Parágrafo único. As quantias arrecadadas serão recolhidas e escrituradas na forma do disposto 
no § 5º do art. 15 desta lei. 

CAPÍTULO V  
Receita, Contabilidade e Patrimônio 

                Art. 17. Constituem receitas do Dnocs: (Redação dada pela Lei nº 10.204, de 2001) 

        I - as dotações orçamentárias ou créditos adicionais que lhe sejam atribuídos;(Incluído pela Lei 
nº 10.204, de 2001) 

        II - o produto de operações de crédito;(Incluído pela Lei nº 10.204, de 2001) 

        III - o produto de aplicação financeira das disponibilidades eventuais; (Incluído pela Lei nº 
10.204, de 2001) 

        IV - as taxas ou rendas de serviços prestados; (Incluído pela Lei nº 10.204, de 2001) 

        V - o produto do arrendamento e da alienação dos seus bens patrimoniais ou de bens de 
domínio público sob sua administração; (Incluído pela Lei nº 10.204, de 2001) 

        VI - o produto de multas ou emolumentos devidos ao Dnocs; (Incluído pela Lei nº 10.204, de 
2001) 

        VII - as rendas eventuais;(Incluído pela Lei nº 10.204, de 2001) 

        VIII - os auxílios, as subvenções, as contribuições e as doações de entidades públicas ou de 
particulares; (Incluído pela Lei nº 10.204, de 2001) 

        IX - parcela da cobrança pelo uso de água oriunda de reservatório, açude, canal ou outra infra-
estrutura hídrica operada e mantida pelo Dnocs, na forma da regulamentação da Lei n

o
 9.433, de 

1997; (Incluído pela Lei nº 10.204, de 2001) 

        X - parcela correspondente à amortização dos investimentos públicos nas obras de infra-
estrutura de irrigação de uso comum; (Incluído pela Lei nº 10.204, de 2001) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10204.htm#art12
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10204.htm#art12
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10204.htm#art12
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10204.htm#art12
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10204.htm#art12
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10204.htm#art12
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10204.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10204.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10204.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10204.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10204.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10204.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10204.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10204.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10204.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10204.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10204.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10204.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10204.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10204.htm#art1


115 

 

        XI - o resultado da comercialização de insumos e produtos oriundos de atividades de 
aqüicultura. (Incluído pela Lei nº 10.204, de 2001) 

        Art 18. Os recursos provenientes de auxílios orçamentários ou de subvenções da União serão 
entregues ao DNOCS pelo Tesouro Nacional, incorporando-se ao seu patrimônio, podendo os saldos 
terem aplicação nos exercícios subseqüentes, independente de prestação de contas ao Tesouro 
Nacional. (Revogado pela Lei nº 10.204, de 2001) 

        Art 19. O DNOCS terá serviço completo de contabilidade de todo o seu movimento financeiro, 
orçamentário e patrimonial. 

        § 1º A escrituração patrimonial compreenderá os registros analíticos de todos os haveres e 
compromissos. 

        Art 20. É criada junto ao DNOCS, uma Delegação do Tribunal de Contas. (Revogado pela Lei nº 
10.204, de 2001) 

        Art 21. Os balanços anuais do DNOCS, serão encaminhados, através do Ministério da Viação e 
Obras Públicas à Contadoria-Geral da República até 31 (trinta e um) de março do ano subseqüente, 
acompanhados de parecer do Conselho Deliberativo. (Revogado pela Lei nº 10.204, de 2001) 
        Parágrafo único. Até o dia 30 (trinta) de junho de cada ano serão encaminhados ao Tribunal de 
Contas da União, através da Delegação a que se refere o artigo anterior, as prestações de contas 
correspondentes à gestão administrativa dos responsáveis pelos bens e valores no transcurso do 
exercício anterior. (Revogado pela Lei nº 10.204, de 2001) 

        Art. 22. O patrimônio do Dnocs será constituído de bens, haveres e papéis do seu arquivo 
necessários ao desempenho de suas competências. (Redação dada pela Lei nº 10.204, de 2001) 

        § 1o O Dnocs poderá alienar bens imóveis integrantes do seu patrimônio, 
mediante proposta de seu Diretor-Geral, aprovada pela Diretoria Colegiada e 
homologada pelo Ministro de Estado da Integração Nacional.(Redação dada pela Lei nº 

10.204, de 2001) 

        § 2o Independe das formalidades previstas no parágrafo anterior a 
desvinculação de bens patrimoniais que, em virtude de lei, plano ou programa de 
governo, sejam destinadas à alienação. (Redação dada pela Lei nº 10.204, de 2001) 

        § 3o A doação de bens imóveis dependerá de autorização legislativa 
específica. (Incluído pela Lei nº 10.204, de 2001) 

CAPÍTULO VI  
Do Pessoal 

        Art 23. O DNOCS terá sistema de classificação de cargos e de remuneração próprios, aprovados 
por decreto do Poder Executivo.         (Revogado pela Lei nº 4.345, de 1964)         (Vide Decreto nº 
54.004, de 1964) 
        § 1º No sistema de classificação serão previstas tôdas as atividades permanentes necessárias à 
execução dos serviços do DNOCS, atendidas as peculiaridades de sua administração de 
pessoal.        (Revogado pela Lei nº 4.345, de 1964)         (Vide Decreto nº 54.004, de 1964) 
        § 2º O sistema de remuneração será elaborado tendo em vista o valor das respectivas atividades 
no mercado de trabalho não podendo haver retribuição inferior ao salário-mínimo 
regional.         (Revogado pela Lei nº 4.345, de 1964)         (Vide Decreto nº 54.004, de 1964) 

        Art 24. O DNOCS, terá quadro próprio de funcionários aprovado pela autoridade competente, 
não podendo a despesa correspondente exceder a 8% (oito por cento) da receita do 
DNOCS.' (Revogado pela Lei nº 10.204, de 2001) 
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        § 1º Além do quadro a que se refere êste artigo, poderão ser admitidos:      (Revogado pela Lei 
nº 10.204, de 2001) 
        a) pessoal temporário;        (Revogado pela Lei nº 10.204, de 2001) 
        b) pessoal de obras;        (Revogado pela Lei nº 10.204, de 2001) 
        c) pessoal especializado.      (Revogado pela Lei nº 10.204, de 2001) 
        § 2º O salário dêsse pessoal será fixado tendo em vista os princípios enunciados no § 2º do 
artigo anterior.        (Revogado pela Lei nº 10.204, de 2001) 
        § 3º O salário do pessoal temporário e o de obras não poderá ser superior ao vencimento do 
cargo de atribuições correspondente do quadro próprio do DNOCS.        (Revogado pela Lei nº 
10.204, de 2001) 
        § 4º O salário do pessoal especializado será fixado tendo em vista o seu grau de especialização 
e a maior ou menor carência do mercado de trabalho, não ficando sujeito ao limite estabelecido no 
parágrafo anterior. (Revogado pela Lei nº 10.204, de 2001) 

        Art 25. Os direitos e vantagens e o regime disciplinar dos funcionários do DNOCS, assim como o 
processo administrativo e sua revisão são os estabelecidos na Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952 
e demais leis e regulamentos em vigor para os funcionários públicos civis da União.      (Revogado 
pela Lei nº 10.204, de 2001) 

        Art 26. As despesas com os funcionários do Ministério da Viação e Obras Públicas lotados no 
DNOCS até a data da publicação desta lei correrão por conta de dotação consignada ao DNOCS no 
Orçamento da União, não estando tais despesas incluídas na limitação prevista no artigo 24 desta 
lei.       (Revogado pela Lei nº 10.204, de 2001) 

        Art 27. O DNOCS poderá requisitar funcionários de outras entidades públicas federais, para 
prestação de serviço.        (Revogado pela Lei nº 10.204, de 2001) 
        § 1º A requisição que se refere êste artigo não acarretará, para o requisitado, perda de 
vencimentos ou vantagens e o prazo de afastamento será considerado, para todos os efeitos, como 
de efetivo exercício.      (Revogado pela Lei nº 10.204, de 2001) 
        § 2º No caso de requisição para o exercício de cargo em comissão, o requisitado, durante o 
afastamento, perderá o respectivo vencimento ou remuneração, salvo opção.       (Revogado pela Lei 
nº 10.204, de 2001) 

        Art 28. Todos os cargos de direção e chefia do DNOCS, à exceção do de Diretor-Geral, só 
poderão ser ocupados por servidores da autarquia ou funcionários do Ministério da Viação e Obras 
Públicas lotadas no DNOCS. (Revogado pela Lei nº 10.204, de 2001) 

CAPÍTULO VII  
Disposições Gerais 

        Art 29. Os agentes do DNOCS podem penetrar nas propriedades públicas ou particulares para 
realizar estudos e levantamentos necessários à elaboração dos projetos de serviços ou obras a 
cargos da autarquia, mediante prévio aviso ao proprietário, responsável ou preposto. 

        § 1º O aviso prévio a que se refere êste artigo deverá ser feito, sempre por escrito, assinado por 
autoridade competente para dirigí-lo, nos têrmos do regulamento do DNOCS, e indicará, com 
precisão, o objetivo dos estudos e levantamentos a serem realizados na propriedade, as áreas e 
locais desta em que os agentes da autarquia necessitarão operar e o tempo de duração dos trabalhos 
dentro da propriedade. 

        § 2º Ocorrendo danos à propriedade, fica assegurado ao proprietário direito a indenização. 

        Art 30. Nas desapropriações que forem promovidas pelo DNOCS excluem-se das indenizações 
as valorizações decorrentes de obras projetadas ou realizadas pelo DNOCS, bem como de 
loteamentos registrados ou de modificações feitas com o fim de obter indenizações mais elevadas. 

        Art 31. Ao Departamento serão extensivos a imunidade tributária impenhorabilidade de bens, 
rendas ou serviços e os privilégios de que goza a Fazenda, Pública, inclusive o uso de ações 
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especiais, prazo de prescrição e regime de custas correndo os processos de seu interêsse perante o 
Juiz de Feitos da Fazenda Pública, sob o patrocínio dos procuradores da autarquia. 

        Parágrafo único. As isenções tributárias referidas neste artigo compreendem quaisquer taxas, 
sôbre taxas ou emolumentos cobrados pelas entidades concessionárias de serviços públicos 
federais. 

        Art 32. Nas sociedades de economia mista que vierem a ser constituídas, na forma e com a 
finalidade previstas nesta lei, a União contará necessàriamente, com no mínimo 51% (cinqüenta e um 
por cento) das ações de capital com direito a voto. 

        Art 33. Ao representante do DNOCS, nos atos constitutivos das referidas sociedades de 
economia mista, caberá elaborar o projeto de estatuto das mesmas. 

        Art 34. Aos empregados das aludidas sociedades aplicar-se-ão os dispositivos da Consolidação 
das Leis do Trabalho. 

        Art 35. Os dirigentes dos órgãos executivos do DNOCS reunir-se-ão, coordenar suas atividades, 
promover relto geral dos trabalhos a seu cargo e adotar medidas de interêsse da administração 
executiva do DNOCS. (Revogado pela Lei nº 10.204, de 2001) 
        § 1º Os Inspetores e Chefes de Distritos poderão ser dispensados de comparecer às reuniões, a 
critério do Diretor-Geral.       (Revogado pela Lei nº 10.204, de 2001) 
        § 2º Anualmente, haverá uma convenção dos dirigentes dos órgãos executivos, sendo 
obrigatório o compadecimento de todos.       (Revogado pela Lei nº 10.204, de 2001) 

        Art 36. O DNOCS poderá consignar até 1% (um por cento) do seu orçamento para atender as 
despesas com a realização de estudos e pesquisas indispensáveis à execução, de suas atribuições, 
inclusive com a formação e treinamento do pessoal técnico, administrativo e auxiliar. 

        Art 37. É o DNOCS autorizado a realizar operações de crédito e de financiamento, dando como 
garantia parcelas do FUNOCS ou de outras fontes de sua receita.        (Revogado pela Lei nº 10.204, 
de 2001) 

        Art 38. Os depósitos bancários de qualquer quantia recebida ou guardada pelo DNOCS ou seus 
agentes serão obrigatòriamente efetuados em estabelecimento de crédito oficial vedado, sob pena de 
responsabilidade, qualquer depósito em estabelecimento bancário particular. 

        Art 39. Continuam em vigor, no corrente exercício, com as mesmas destinações, as dotações 
orçamentárias e os créditos abertos a favor do DNOCS.       (Revogado pela Lei nº 10.204, de 2001) 

        Art 40. É o Poder Executivo autorizado a abrir pelo Ministério da Viação e Obras Públicas crédito 
especial até o limite de Cr$ 100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros), para custeio das despesas 
de instalação e andamento dos serviços e obras a cargos do DNOCS, cuja aplicação reger-se-á pelo 
disposto nesta lei e sua regulamentação.       (Revogado pela Lei nº 10.204, de 2001) 

        Art 41. Os recursos correspondentes à reserva especial de emergência e depositados em Caixa 
Especial, conforme o disposto no § 1º do artigo 198 da Constituição Federal, serão aplicados em 
serviços e obras constantes do Plano de Emergência de Sêca elaborado na forma da legislação 
vigente, cabendo ao DNOCS preferência para a execução de tais obras e serviços. 

        Art 42. Anualmente, para conhecimento do Congresso Nacional, será enviado, em anexo à 
Proposta Orçamentária do Poder Executivo, o Orçamento do DNOCS para o ano 
seguinte.        (Revogado pela Lei nº 10.204, de 2001) 

        Art 43. Dentro de 120 (cento e vinte) dias, contados da publicação desta lei, serão baixados os 
seus regulamentos e o regimento do DNOCS.         (Revogado pela Lei nº 10.204, de 2001) 
        § 1º Até a regulamentação desta lei, as decisões do Conselho Deliberativo, na esfera de sua 
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competência, e os atos do Ministro da Viação e Obras Públicas relativos ao cumprimento e 
interpretação desta lei, equivalerão, depois de publicados à regulamentação.        (Revogado pela Lei 
nº 10.204, de 2001) 
        § 2º O regimento do DNOCS vigente à data da publicação desta lei vigorará até a aprovação do 
regimento referido neste artigo.         (Revogado pela Lei nº 10.204, de 2001) 

         

 

Art 44. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

        Brasília, (DF), 1º de junho de 1963; 142º da Independência e 75º da República. 

JOAO GOULART  
San Tiago Dantas  
Hélio de Almeida 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 10.6.1963 e retificado em 14.6.1963 
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ANEXO N - DECRETO N. 6088 - de 16 de Julho de 1974 

 

 

Presidência da República 

Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 6.088, DE 16 DE JULHO DE 1974. 

Vide Decreto nº 74.744, de 1974.  

Dispõe sobre a criação da Companhia de 

Desenvolvimento do Vale do São Francisco - 

CODEVASF - e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , faço saber que o CONGRESSO 

NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art 1º Fica o Poder Executivo autorizado a criar, nos termos do Artigo 5º inciso II, do 

Decreto-lei número 200, de 25 de fevereiro de 1967, e do Art. 5º do Decreto-lei nº 900, de 29 

de setembro de 1969, a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco - 

CODEVASF, como empresa pública vinculada ao Ministério do Interior. 

Art. 2
o
  A Codevasf terá sede e foro no Distrito Federal e atuação nos vales dos rios São 

Francisco, Parnaíba, Itapecuru e Mearim, nos Estados de Pernambuco, Alagoas, Sergipe, 

Bahia, Minas Gerais, Goiás, Piauí, Maranhão e Ceará e no Distrito Federal, podendo instalar e 

manter, no País, órgãos e setores de operação e representação. (Redação dada pela Lei nº 

12.196, de 2010) 

Parágrafo único.  (VETADO)  

Art 3º A CODEVASF será regida por esta Lei, pelos Estatutos a serem aprovados por 

decreto, no prazo de noventa dias da data da publicação desta Lei, e pelas normas de direito 

aplicáveis. 

Art. 4
o
  A Codevasf tem por finalidade o aproveitamento, para fins agrícolas, 

agropecuários e agroindustriais, dos recursos de água e solo dos vales dos rios São Francisco, 

Parnaíba, Itapecuru e Mearim, diretamente ou por intermédio de entidades públicas e 

privadas, promovendo o desenvolvimento integrado de áreas prioritárias e a implantação de 

distritos agroindustriais e agropecuários, podendo, para esse efeito, coordenar ou executar, 

diretamente ou mediante contratação, obras de infraestrutura, particularmente de captação de 

água para fins de irrigação, de construção de canais primários ou secundários, e também obras 

de saneamento básico, eletrificação e transportes, conforme Plano Diretor em articulação com 

os órgãos federais competentes. (Redação dada pela Lei nº 12.196, de 2010) 

§ 1º Na elaboração de seus programas e projetos e no exercício de sua atuação na áreas 

coincidentes com a SUDENE, os dois órgãos atuarão coordenadamente, a fim de garantir a 

unidade de orientação da política econômica e eficiência dos investimentos públicos e 

privados, oriundos de incentivos fiscais. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.088-1974?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1970-1979/D74744.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del0200.htm#art5ii.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del0200.htm#art5ii.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del0900.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del0900.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12196.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12196.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Msg/VEP-795-09.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12196.htm#art2
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§ 2º No exercício de suas atribuições, poderá a CODEVASF atuar, por delegação dos 

órgãos competentes, como Agente do Poder Público, desempenhando funções de 

administração e fiscalização do uso racional dos recursos de água e solo. 

Art 5º A CODEVAF será administrada por um Presidente e 3 (três) Diretores nomeados 

pelo Presidente da República. 

Parágrafo único. A CODEVASF terá um Conselho, cujas atribuições serão definidas 

nos Estatutos e que incluirá representantes dos Ministérios da Agricultura, das Minas e 

Energia, dos Transportes e da Secretaria de Planejamento. 

Art 6º O capital da CODEVASF será de Cr$300.000.000,00 (trezentos milhões de 

cruzeiros), a ser integralizado: 

a) parte pela incorporação, a CODEVASF, de bem móveis, imóveis e instalações da 

Superintendência do Vale do São Francisco - SUVALE, da Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE e do Departamento Nacional de Obras Contra as 

Secas - DNOCS, que lhe forem transferidos por força do Artigo 16 desta Lei; 

b) o restante por subscrição, pelo Tesouro Nacional, nos exercícios de 1974, 1975 e 

1976. 

§ 1º O capital da CODEVASF poderá ser aumentado por ato do Poder Executivo, 

mediante a incorporação de reservas, pela reinversão de lucros e reavaliação do ativo ou por 

acréscimo de capital da União. 

§ 2º Poderão participar dos aumentos de capital pessoas jurídicas de direito público 

interno, inclusive entidades da Administração Federal Indireta, observado o disposto no artigo 

5º do Decreto-lei nº 900, de 29 de setembro de 1969. 

Art 7º O Poder Executivo é autorizado a abrir o crédito especial de Cr$80.000.000,00 

(oitenta milhões de cruzeiros), para atender, no corrente exercício, a subscrição parcial do 

capital da CODEVASF. 

Parágrafo único. A despesa autorizada neste artigo será coberta mediante cancelamento 

de dotação orçamentária. 

Art 8º Constituirá receita da Empresa o produto da cobrança da utilização da água e da 

retribuição pela prestação de serviços. 

Art 9º Para a realização dos seus objetivos, poderá a CODEVASF: 

I - estimular e orientar a iniciativa privada, promover a organização e participar do 

capital de empresas de produção, beneficiamento e industrialização de produtos primários; 

II - promover e divulgar, junto a entidades públicas e privadas informações sobre 

recursos naturias e condições sociais, infraestruturais e econômicas, visando à realização de 

empreendimentos no Vale do São Francisco; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del0900.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del0900.htm#art5
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III – elaborar, em colaboração com os demais órgãos públicos federais, estaduais ou 

municipais que atuem na área, os planos anuais e plurianuais de desenvolvimento integrado 

dos vales dos rios São Francisco e Parnaíba, indicando desde logo os programas e projetos 

prioritários, com relação às atividades previstas nesta Lei. (Redação dada pela Lei nº 9.954, de 

2000). 

IV - projetar, construir e operar obras e estruturas de barragem, canalização, 

bombeamento, adução e tratamento de águas, saneamento básico; 

V - projetar, construir e operar projetos de irrigação, regularização, controle de 

enchentes, controle de poluição e combate à seca. 

Art 10. Constituem recursos da CODEVASF: 

I - as receitas operacionais; 

II - as receitas patrimoniais; 

III - o produto de operações de créditos; 

IV - as doações; 

V - os de outras origens. 

Art 11. A CODEVASF poderá promover a desapropriação de áreas destinadas à 

implantação de projetos de desenvolvimento agrícola, agropecuário e agro-industrial, 

inclusive de irrigação, bem como aliená-las na forma da legislação vigente. 

Art 12. O regime jurídico do pessoal da CODEVASF será o da legislação trabalhista. 

Art 13. No desempenho de suas tarefas a CODEVASF atuará, preferencialmente, por 

intermédio de entidades estaduais, municipais e privadas, recorrendo sempre que possível à 

execução indireta de trabalhos mediante contratos e convênios. 

Art 14. A prestação de contas da administração da CODEVASF será submetida ao 

Ministro do Interior, que providenciará, até 31 de maio do exercício subsequente ao da 

prestação, o seu envio ao Tribunal de Contas da União. 

Art 15. O Poder Executivo adotará as providências necessárias à oportuna extinção da 

Superintendência do Vale do São Francisco - SUVALE. 

Art 16. Serão transferidos para a CODEVASF, a seu critério, os bens móveis, imóveis e 

instalações da Superintendência do Vale do São Francisco - SUVALE e aqueles que, 

localizados no Vale do São Francisco, pertençam à Superintendência do Desenvolvimento do 

Nordeste - SUDENE e ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS. 

Art 17. O pessoal da SUVALE poderá ser aproveitado na CODEVASF, assim como o 

pessoal da SUDENE e DNOCS, localizado no Vale do São Francisco, cujas atividades 

estejam vinculadas à sua finalidade, observado o disposto no art. 12 desta Lei ou localizado 

em seus órgãos ou entidades de origem, na forma a ser estabelecida em Decreto. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9954.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9954.htm#art1
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Art 18. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

Brasília, 16 de julho de 1974; 153º da Independência e 86º da República. 

ERNESTO GEISEL  

Mário Henrique Simonsen  

Dyrceu Araújo Nogueira  

Alysson Paulinelli  

Shigeaki Ueki  

João Paulo dos Reis Velloso 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 17.7.1974 
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ANEXO O - DECRETO N. 12.781 - de 30 de Dezembro de 1997 

LEI Nº 12.781, DE 30.12.97 (DO 30.12.97) 

  
Institui o Programa Estadual de Incentivo às Organizações 
Sociais, dispõe sobre a qualificação destas entidades e dá outras 
providências. 

  
            O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ 

  
            FAÇO SABER QUE A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DECRETOU E EU SANCIONO A 
SEGUINTE LEI: 
  
            CAPÍTULO I 
  
            DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS 

  
            SEÇÃO I 
  
            Da Qualificação 

  
            Art. 1º. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, qualificar como organizações sociais 
pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à 
pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à 
cultura, ao trabalho e à educação profissional, à ação social e à saúde, atendidos os requisitos 
previstos nesta Lei. 
  
            Art. 2º. São requisitos específicos para que as entidades privadas referidas no artigo anterior 
habilitem-se à qualificação como organização social: 
  
            I - comprovar o registro de seu ato constitutivo, dispondo sobre: 
  
            a) natureza social de seus objetivos relativos à respectiva área de atuação; 
  
            b) finalidade não-lucrativa, com a obrigatoriedade de investimento de seus excedentes 
financeiros no desenvolvimento das próprias atividades; 
  
            c) previsão expressa da entidade ter, como órgãos de deliberação superior e de direção, um 
conselho de administração e uma diretoria definidos nos termos do estatuto, asseguradas àquele 
composição e atribuições normativas e de controle básicas previstas nesta Lei. 
  
            d) previsão de participação, no órgão colegiado de deliberação superior, de representantes do 
Poder Público e de membros da comunidade, de notória capacidade profissional e idoneidade moral; 
  
            e) composição e atribuições da diretoria; 
  
            f) obrigatoriedade de publicação anual, no Diário Oficial do Estado, dos relatórios financeiros e 
do relatório de execução do contrato de gestão; 
  
            g) no caso de associação civil, a aceitação de novos associados, na forma do estatuto; 
  
            h) proibição de distribuição de bens ou de parcela do patrimônio líquido em qualquer hipótese, 
inclusive em razão de desligamento, retirada ou falecimento do associado ou membro da entidade; 
  
            i) previsão de incorporação integral do patrimônio, dos legados ou das doações que lhe foram 
destinadas, bem como dos excedentes financeiros decorrentes de suas atividades, em caso de 
extinção ou desqualificação, ao patrimônio de outra organização social qualificada no âmbito do 
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Estado, da mesma área de atuação, ou ao patrimônio da União, dos Estados, do Distrito Federal ou 
dos Municípios, na proporção dos recursos e bens por estes alocados; 
  
            j) conselho fiscal como órgão de fiscalização superior; 
  
            II - haver aprovação, quanto à conveniência e oportunidade de sua qualificação como 
organização social, do Secretário ou titular de órgão supervisor ou regulador de área de atividade 
correspondente ao seu objeto social e da Secretaria da Administração.           
  
            SEÇÃO II 
  
            Do Conselho de Administração 

  
            Art. 3º. O conselho de administração deve estar estruturado nos termos que dispuser o 
respectivo estatuto, observados, para os fins de atendimento dos requisitos de qualificação, os 
seguintes critérios: 
  
            I - ser composto por: 
  
            a) quarenta por cento dos membros natos representantes do Poder Público, definidos pelo 
estatuto da entidade, de notória capacidade profissional na área de atuação da organização social; 
  
            b) vinte a trinta por cento de membros natos representantes de entidades da sociedade civil, 
definidos pelo estatuto; 
  
            c) até dez por cento, no caso de associação civil, de membros eleitos dentre os membros ou 
os associados; 
  
            d) dez a trinta por cento de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre 
pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral; 
  
            e) até dez por cento de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto; 
  
            II - os membros eleitos ou indicados para compor o conselho deve ter mandato de quatro 
anos, admitida uma recondução;           
  
            III - os representantes de entidades previstas nas alíneas "a" e "b" do inciso I devem 
corresponder a mais de cinqüenta por cento do conselho; 
  
            IV - o primeiro mandato de metade dos membros eleitos ou indicados deve ser de dois anos, 
segundo critérios estabelecidos no estatuto; 
  
            V - o dirigente máximo da entidade deve participar das reuniões do conselho, sem direito a 
voto; 
  
            VI - o conselho deve reunir-se ordinariamente, no mínimo, três vezes a cada ano e, 
extraordinariamente, a qualquer tempo;            
  
            VII - os conselheiros eleitos ou indicados para integrar a diretoria da entidade devem 
renunciar ao assumirem funções executivas na organização social. 
  
            Art. 4º. Para os fins de atendimento dos requisitos de qualificação, devem ser atribuições 
privativas do conselho de administração, dentre outras; 
  
            I - fixar o âmbito de atuação da entidade, para consecução do seu objeto; 
  
            II - aprovar a proposta de contrato de gestão da entidade; 
  
            III - aprovar a proposta de orçamento da entidade e o programa de investimentos; 
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            IV - designar e dispensar os membros da diretoria; 
  
            V - fixar a remuneração dos membros da diretoria; 
  
            VI - aprovar e dispor sobre a alteração dos estatutos e a extinção da entidade por maioria, no 
mínimo, de dois terços de seus membros; 
  
            VII - aprovar o regimento interno da entidade, que deve dispor, no mínimo, sobre a estrutura, 
forma de gerenciamento, os cargos e respectivas competências; 
  
            VIII - aprovar por maioria, no mínimo, de dois terços de seus membros, o regulamento próprio 
contendo os procedimentos que deve adotar para a contratação de obras, serviços, compras e 
alienações e o plano de cargos, salário e benefícios dos empregados da entidade; 
  
            IX - aprovar e encaminhar ao órgão supervisor da execução do contrato de gestão os 
relatórios gerenciais e de atividades da entidade, elaborados pela diretoria; 
  
            X - fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas e aprovar os demonstrativos 
financeiros e contábeis e as contas anuais da entidade, com auxílio de auditoria externa. 
  
            SEÇÃO III 
  
            Do Conselho Fiscal 
  
            Art. 5º. O Conselho Fiscal da organização social será constituído de sete membros efetivos e 
respectivos suplentes, na qualidade de membros natos, tendo a  seguinte composição. 
  
            I - um representante da Secretaria da área de atividade autorizada; 
  
            II - um representante da Secretaria da Fazenda; 
  
            III - um representante da Secretaria do Planejamento e Coordenação; 
  
            IV - um representante da Secretaria da Administração; 
  
            V - um representante da Procuradoria Geral do Estado; 
  
            VI - dois membros indicados pelas entidades representantivas da sociedade civil. 
  
            § 1º. Os membros indicados para compor o Conselho fiscal terão mandato de um ano, 
permitida a recondução por igual período. 
  
            § 2º. O Conselho Fiscal reunir-se-á mensalmente em sessões ordinárias e, 
extraordinariamente, quando convocado pela Diretoria ou a requerimento de qualquer de seus 
membros. 
  
            Art. 6º. Compete ao Conselho Fiscal: 
  
            I - examinar e emitir parecer sobre os relatórios e balancetes mensais da entidade; 
  
            II - supervisionar a execução financeira da entidade, podendo examinar livros, registros, 
documentos ou quaisquer outros elementos, bem como requisitar informações;     
  
            III - examinar e emitir parecer sobre os relatórios gerenciais e de atividades da entidade, e 
respectivas demonstrações financeiras, elaborados pela Diretoria, relativos às contas anuais ou de 
gestão da entidade; 
  
            IV - pronunciar-se sobre assuntos que lhe forem submetidos pelo Diretoria ou pelo Conselho 
de Administração; 
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            V - pronunciar-se sobre denúncia que lhe for encaminhada pela sociedade, adotando as 
providências cabíveis; 
  
            VI - executar outras atividades correlatas. 
  
            SEÇÃO IV 

  
            Contrato de Gestão 

  
            Art. 7º. Para os efeitos desta Lei, entende-se por contrato de gestão o instrumento firmado 
entre o Poder Público e a entidade qualificada como organização social, com vistas a formação de 
parceria entre as partes para fomento e execução de atividades relativas as áreas relacionadas no 
Art. 1º. 
  
            Art. 8º. O Contrato de gestão, elaborado de comum acordo entre o órgão ou entidade 
supervisora e a organização social, discriminará as atribuições, responsabilidades e obrigações do 
Poder Público e da organização social. 
  
            Parágrafo Único. O contrato de gestão deve ser submetido, após aprovação pelo conselho de 
administração da entidade, ao Secretário do Estado, ou autoridade supervisora da área 
correspondente à atividade fomentada. 
  
            Art. 9º. Na elaboração do contrato de gestão, devem ser observados os princípios da 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e, também, os seguintes 
preceitos: 
  
            I - especificação do programa de trabalho proposto pela organização social, a estipulação das 
metas a serem atingidas e os respectivos prazos de execução, bem como previsão expressa dos 
critérios objetivos de avaliação de desempenho a serem utilizados, mediante indicadores de 
qualidade e produtividade; 
  
            II - a estipulação dos limites e critérios para despesa com remuneração e vantagens de 
qualquer natureza a serem percebidas pelos dirigentes e empregados das organizações sociais, no 
exercício de suas funções. 
  
            Parágrafo Único. O Secretário do Estado ou autoridades supervisoras da área de atuação da 
entidade devem definir as demais cláusulas do contrato de gestão de que sejam signatários. 
  
            SEÇÃO V 

  
            Da Execução e Fiscalização do Contrato de Gestão 

  
            Art. 10. A execução do contrato de gestão celebrado por organização social será fiscalizada 
pelo órgão ou entidade supervisora da área de atuação correspondente à atividade fomentada. 
  
            § 1º. O contrato de gestão deve permitir ao Poder Público requerer a apresentação pela 
entidade qualificada, ao término de cada exercício ou a qualquer momento, conforme recomende o 
interesse público, de relatório pertinente à execução do contrato de gestão, contendo comparativo 
específico das metas propostas com os resultados alcançados. 
  
            § 2º. Os resultados atingidos com a execução do contrato de gestão devem ser analisados, 
periodicamente, por comissão de avaliação, indicada pela autoridade supervisora da área 
correspondente, composta por especialistas de notória capacidade e adequada qualificação. 
  
            § 3º. A comissão deve encaminhar à autoridade supervisora relatório conclusivo sobre a 
avaliação procedida. 
  
            Art. 11. Quando assim exigir a gravidade dos fatos ou interesse público, havendo indícios 
fundados de malversação de bens ou recursos de origem pública, os responsáveis pela fiscalização 
representarão ao Ministério Público, à Procuradoria Geral do Estado para que requeira ao juízo 
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competente a decretação da indisponibilidade dos bens da entidade e o seqüestro dos bens dos seus 
dirigentes, bem como de agente público ou terceiro, que possam ter enriquecido ilicitamente ou 
causado dano ao patrimônio público. 
  
            § 1º. O pedido de seqüestro será processado de acordo com o disposto nos Arts. 822 e 825 
do Código de Processo Civil. 
  
            § 2º. Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, 
contas bancárias e aplicações mantidas pelo demandado no País e no exterior, nos termos da Lei e 
dos tratados internacionais. 
  
            § 3º. Até o término da ação, o Poder Público permanecerá como depositário gestor dos bens e 
valores seqüestrados ou indisponíveis e velará pela continuidade das atividades sociais da entidade. 
  
            SEÇÃO VI 
  
            Do Fomento às Atividades Sociais         
  
            Art. 12. As entidades qualificadas como organizações sociais ficam declaradas como 
entidades de interesse social e utilidade pública, para todos os efeitos legais. 
  
            Art. 13. Às organizações sociais poderão ser destinados recursos públicos e bens públicos 
necessários ao cumprimento do contrato de gestão. 
  
            § 1º. Ficam assegurados às organizações sociais os créditos previstos e as respectivas 
liberações financeiras, de acordo com o cronograma de desembolso previsto no contrato de gestão. 
  
            § 2º. Os bens de que trata este artigo serão destinados às organizações sociais, dispensada 
licitação, mediante permissão de uso, consoante cláusulas expressa do contrato de gestão. 
  
            § 3º. São também recursos financeiros das Organizações Sociais: 
  
            a) as doações e contribuições de entidades nacionais e estrangeiras; 
  
            b) os rendimentos de aplicações de seus ativos financeiros e outros pertinentes ao patrimônio 
e serviços sob a sua administração, na forma do contrato de gestão; 
  
            c) outros recursos que lhes venham a ser destinados. 
  
            Art. 14. Os bens móveis públicos permitidos para uso poderão ser substituídos por outros de 
igual ou maior valor, condicionado a que os novos bens integrem o patrimônio do Estado. 
  
            Parágrafo Único. A permuta, de que trata o caput deste artigo, dependerá de prévia avaliação 
do bem e expressa autorização do Poder Público. 
  
            Art. 15. É vedada a cessão de servidores da administração pública direta autárquica e 
fundacional do Estado de qualquer dos poderes, bem como de empregados das empresas públicas e 
sociedades de economia mista do Estado, com ou sem ônus para o órgão ou entidade de origem, 
para servirem ou trabalharem nas organizações sociais de que trata esta Lei. 
  
            Parágrafo Único. As Organizações Sociais poderão admitir em seu quadro de pessoal, sob o 
regime da Consolidação das Leis do Trabalho, servidores públicos do Estado, de qualquer dos 
Poderes, autarquias e fundações que se encontrem afastados de suas atividades, para trato de 
interesse particular nos termos do Art. 115 e seguintes da Lei nº 9.826, de 14 de maio de 1974 
(Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado do Ceará). 
  
            Art. 16. A Administração Pública Estadual direta, autárquica e fundacional fica dispensada de 
processos licitatórios para celebração de contratos de prestação de serviços com as organizações 
sociais, qualificadas no âmbito do Estado, para atividades contempladas no objeto do contrato de 
gestão, nos termos da legislação Federal. 
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           SEÇÃO VII 
  
            Da Desqualificação 

  
            Art. 17. O Poder Executivo poderá proceder a desqualificação da entidade como organização 
social, quando constatado o descumprimento das disposições contidas no contrato de gestão. 
  
            § 1º. A desqualificação será precedida de processo administrativo, assegurado o direito de 
ampla defesa, respondendo os dirigentes da organização social, individual e solidariamente, pelos 
danos ou prejuízos decorrentes de sua ação ou omissão. 
  
            § 2º. O Processo, a que se refere o § 1º., será instaurado por despacho fundamentado do 
Governador do Estado, que determinará o envio de todos os documentos inerentes ao processo à 
Procuradoria Geral do Estado onde, através de comissão formada por três (03) Procuradores, 
indicados pelo Procurador-Geral, se procederão as investigações necessárias no prazo máximo de 
sessenta (60) dias. 
  
            § 3º. Dentro do prazo especificado no parágrafo anterior, a comissão deverá submeter ao 
Procurador-Geral do Estado e este ao Governador do Estado, relatório conclusivo, que servirá de 
base para a desqualificação, ou não, da Organização Social que estiver respondendo ao processo 
administrativo. 
  
            § 4º. A desqualificação importará reversão dos bens permitidos e dos valores entregues à 
utilização da organização social, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 
  
            CAPÍTULO II 
  
            DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

  
            Art. 18. A organização social fará publicar, no prazo de noventa dias contados da assinatura 
do contrato de gestão, regulamento próprio contendo os procedimentos que adotará para contratação 
de obras, serviços e empregados, bem como para compras com emprego de recursos provenientes 
do Poder Público. 
  
            Art. 19. As entidades que absorverem atividades de rádio e televisão educativa poderão 
receber recursos e veicular publicidade institucional de entidades de direito público ou privado, a título 
de apoio cultural, admitindo-se o patrocínio de programas, eventos e projetos, vedada a veiculação 
remunerada de anúncios e outras práticas que configurem comercialização de seus intervalos. 
  
            Art. 20. O Poder Executivo, na hipótese de comprovado risco quanto ao fiel cumprimento das 
obrigações assumidas no contrato de gestão, poderá intervir nos serviços autorizados. 
  
            § 1º. A intervenção far-se-á mediante Decreto que conterá a designação do interventor, o 
prazo da intervenção e seus objetivos. 
  
            § 2º. A intervenção terá a duração máxima de 180 (cento e oitenta) dias. 
  
            § 3º. Decretada a intervenção, o Poder Executivo deverá, no prazo de 30 (trinta) dias 
contados da publicação do ato respectivo, instaurar procedimento administrativo para comprovar as 
causas determinantes da medida e apurar responsabilidades, assegurado o direito de ampla defesa. 
  
            § 4º. No caso de intervenção será seguido o mesmo rito descrito nos §§ 2º. e 3º.  do Art. 17 
desta Lei. 
  
            § 5º. Ficando constatado que a intervenção não atendeu aos pressupostos legais e 
regulamentares previstos nesta hipótese, deve a gestão da Organização Social retomar, de imediato, 
os serviços autorizados. 
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            § 6º. Comprovado o descumprimento das normas constantes desta Lei ou das disposições 
contidas no Contrato de Gestão, será declarada a desqualificação da entidade como Organização 
Social, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 
  
            Art. 21. Os empregados contratados pela Organização Social não guardam qualquer vínculo 
empregatício com o Poder Público, inexistindo também qualquer responsabilidade relativamente às 
obrigações, de qualquer natureza, assumidas pela Organização Social. 
  
            Art. 22. Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar a presente Lei, no prazo de 60 
(sessenta) dias. 
  
            Art. 23. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
  
            PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ,  em Fortaleza, aos 30 de dezembro de 
1997. 
TASSO RIBEIRO JEREISSATI 
Governador do Estado. 
 


