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1  INTRODUÇÃO ______________________________________________________ 

 

A Gestão de Riscos no âmbito do Poder Público do Estado de Goiás, foi instituída 

pelo Decreto 9.406/2019, que criou o Programa de Compliance Público, tendo 

estabelecido no seu Artigo 3º Inciso IV, a Gestão de Riscos, como um dos eixos do 

Programa de Compliance Público. 

 Assim, o presente trabalho tem por finalidade o estabelecimento do Escopo, 

Contexto e Critérios de Riscos, para a Gestão de Riscos, da Agência Goiana de Assistência 

Técnica e Extensão Rural – EMATER, a fim de que se possa cumprir as determinações do 

decreto acima citado, bem como, fazer uma Gestão de Riscos eficaz e um tratamento de 

riscos apropriado. 

 A estratégica para a definição do Escopo, foi de iniciar com alguns processos 

estratégicos para a Agência, uma vez que, a materialização e qualquer risco nesses 

processos poderiam influenciar negativamente em toda a gestão da Agência EMATER. 

 A   Alta Direção está buscando introduzir a Gestão de Risco na Agência, de forma 

consciente, estando preocupada não com a quantidade de processos a serem 

trabalhados, mas sim com a qualidade desses processos. 

  Buscou delimitar em seu Escopo, alguns processos estratégicos, de alcance em 

toda instituição, que estão sendo trabalhados de forma responsável, para que se possa 

obter resultados reais, capazes de mitigar os riscos, como também, para auxiliar nas 

tomadas de decisões. 

 Quanto ao Contexto para a Gestão de Riscos esse se refere ao entendimento do 

histórico da Agência, sendo levados em consideração  o seu ambiente interno, tais como,  

seu sistema de governança, de informação, valores, políticas permanentes, recursos 

(humanos, materiais e financeiros), partes interessadas, a cultura organizacional, 

diretrizes, dentre outros, sendo que em seu ambiente  externo vislumbra o atingimento 

de seus objetivos estratégicos, dentro de sua cadeia de valor, com foco em seu público 

finalístico, como também, junto a sociedade de uma forma geral.    

 No que se refere aos Critérios de Riscos, esses foram estabelecidos levando-se 

em consideração a quantidade e tipo de risco que a organização pode assumir no 
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momento, em relação aos seus objetivos, estabelecendo de início os mesmos critérios 

de avaliação propostos pela CGE, constantes da Matriz de Riscos da SmartSheet (Matriz 

de Nível de Riscos). No entanto esse são dinâmicos e são sempre analisados criticamente 

e alterados, quando necessário. 

 A política de Gestão de Riscos da Agência EMATER foi instituída pela Portaria nº 

431/2019-PRESI, de 03/10/2019, que estabeleceu os princípios, diretrizes, objetivos, 

instâncias e responsabilidades e processo de Gestão de Riscos. 

 O processo de Gestão de Riscos que está sendo implementado na Agência tem 

como base o Processo de Risco sugerido pela   ABNT NBR ISO 31.000:2018 - Princípios e 

Diretrizes da Gestão de Riscos. 
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2  DEFINIÇÃO DO ESCOPO _____________________________________________ 

 
        Para definição do Escopo a ser trabalhado dentro da Agência EMATER, a Alta 

Direção, juntamente com os membros do Comitê Setorial de Compliance, estabeleceram 

uma estratégia, no sentido de selecionar processos e/ou programas/projetos que 

tivessem grande alcance institucional, além dos processos já estabelecidos pela 

Controladoria Geral do Estado – CGE, tais como, Licitação, Contratos, Folha de 

Pagamento. 

 Outro ponto discutido no momento da definição do Escopo foi de se fazer uma 

gestão de risco consciente, com cautela, buscando resultados institucionais, não se 

preocupando de início com a quantidade de processos a serem trabalhados dentro de 

seu organograma, mas sim selecionando processo estratégicos para a instituição, que ao 

serem avaliados possam repercutir em toda instituição, como também, junto as suas 

partes interessadas internas e externas. 

Assim foram delimitados os seguintes escopos: 

2.1. Escopo da Diretoria de Gestão Integrada 

Diretoria Proprietário do Risco Processo/Escopo Riscos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diretoria de Gestão 
Integrada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerência de Compras 
Governamentais. 

 
 
 
 

Contratos 
(definido pela CGE) 

Acompanhamento e 
fiscalização inadequada 
de contratos pelo gestor 
do contrato. 

Interrupção da 
prestação de 
serviços/entrega dos 
materiais. 
 

 
 
 
 

Licitações 
(definido pela CGE) 

Ausência de 
planejamento e gestão 
das aquisições/ 
contratações 
 

Insuficiência na 
elaboração do termo de 
referência/projeto 
básico/instrumento 
convocatório 
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Diretoria Proprietário do Risco Área/Processo e/ou 
Programa (Escopo) 

Riscos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diretoria de Gestão 
Integrada 

 
 
 
Gerência de Compras 
Governamentais 

 
 
 

Licitações 
(definido pela CGE) 

Precificação 
desvantajosa 

Quantitativos 
equivocados/Adquirir 
algo não necessário 
ou a mais ou a menos 
do que necessário. 

 
 
Gerência de Gestão e 
Desenvolvimento de 
Pessoas. 

 
 
 

Folha de Pagamento 
(definido pela CGE) 

Pagamento indevido a 
servidores. 

Pagamento de multas, 
diferenças salariais e 
demais emolumentos 
devido à demora no 
trâmite das 
demandas. 

 
 
Gerência de Planejamento 
Institucional 

 
Planejamento 

(Indicação de Dotação 
Orçamentárias, com 
alcance à todas as 

Unidades da Agência) 

Insuficiência nos 
processos de 
requisição de 
despesas / aquisições 
ou contratações. 

Demandas reais de 
aquisição com saldos 
orçamentários 
insuficientes. 

Insuficiência do 
processo de indicação 
orçamentária. 

 

2.2. Escopo da Diretoria de Assistência Técnica e Extensão Rural 

Diretoria Proprietário do 
Risco 

Área/Processo e/ou 
Programa (Escopo) 

Riscos 

 
 
 
 
 
 

Diretoria de Assistência 
Técnica e Extensão Rural 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Diretoria de Assistência 
Técnica e Extensão 
Rural 

 
 
 
 
 
 
Programa Produzir Brasil 

 
(Programa com alcance a 

2.005 famílias de 
assentamentos rurais do 

Estado de Goiás) 

Ineficiência/Instabilidade dos 
sistemas de TI (SGA Mobili e 
SGA Web. 

Insuficiência de recursos para 
atender às demandas do 
Programa. 

Interlocução ineficiente com 
a ANATER. 

Não desenvolvimento dos 
assentamentos (eixo de 
sustentabilidade, Promoção 
Social, Produtividade e 
Agroambiental. 
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Diretoria Proprietário do 
Risco 

Área/Processo e/ou 
Programa (Escopo) 

Riscos 

.../ 
 

Diretoria de Assistência 
Técnica e Extensão Rural 

 

 
 
Gerência de Assistência 
Técnica e Extensão 
Rural 

 

 
 

Programa de Crédito 
Rural 

(Programa com alcance a 
todos os municípios 

goianos) 

Baixa quantidade de projetos 
de crédito rural elaborado. 

 

Ineficiência dos sistemas de 
monitoramento dos 
controles de crédito rural. 

 

 

2.3. Escopo da Diretoria de Pesquisa Agropecuária 

Diretoria Proprietário do 
Risco 

Área/Processo e/ou 
Programa (Escopo) 

Riscos 

 
 
 
 
 
 
 

Diretoria de Pesquisa 
Agropecuária 

 
 

Diretoria de Pesquisa 
Agropecuária 

 
 

Pesquisa Agropecuária 
(processo de 

comercialização de 
sementes, com alcance a 

todos os municípios 
goianos) 

Insuficiência no processo de 
comercialização do Programa 
de sementes. 

 
 
 
 
 
 
 

Gerência de Pesquisa 
Agropecuária 

 
 
 
 
 

Pesquisa Agropecuária 
(Programa de produção 

de sementes melhoradas 
com alcance a todos os 

municípios goianos)  

Insuficiência nos 
procedimentos 
administrativos e financeiros 
do Programa de Sementes. 

Insuficiência nos processos 
de Produção, Beneficiamento 
e estocagem do Programa de 
Sementes. 

Insuficiência nos processos 
de Produção, Beneficiamento 
e estocagem do Programa de 
Sementes. 
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3  CONTEXTO INTERNO E EXTERNO ______________________________ 

 

3.1 DADOS DA INSTITUIÇÃO 

3.1.1 PERFIL 

• Razão Social: Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa 

Agropecuária – EMATER 

• CNPJ: 13.232.306/0001-15 

• Endereço: Rodovia R2, Quadra D, Área Lote AR3, S/N, Campus Samambaia  

     da UFG 

• Telefone: 3201-2300 

• Cidade: Goiânia 

• Estado: Goiás 

• CEP: 74.690-631 

• Endereço Eletrônico: https://www.emater.go.gov.br 

• Natureza: Autarquia dotada de autonomia administrativa, gestão financeira e 

patrimonial, criada pela Lei 17.257 de 25 de janeiro de 2011, e alterada pela Lei 

18.746 de 29 de dezembro de 2014 e Lei nº 19.376, de 30 de junho de 2016. 

 

3.1.2 HISTÓRICO ORGANIZACIONAL 

Nossa História 

• 1959 – Criação da Associação de Crédito e Assistência rural do Estado de goiás 
(ACAR GO); 

Tem início a execução do serviço da extensão rural em Goiás com objetivo de 
contribuir para o desenvolvimento econômico e social do setor. No mesmo ano, 
foram implantados os primeiros escritórios locais em diversos municípios do 
Estado. As cidades de Jaraguá e Ceres foram pioneiras. 

• 1975 - Criação da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de 

Goiás (Emater- GO) 

Neste ano, a ACAR Goiás foi unificada à Coordenadoria de Assistência Técnica da 

Secretaria da Agricultura e passou a se chamar Empresa de Assistência Técnica e 
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Extensão Rural do Estado de Goiás (Emater- GO). No mesmo período, a Empresa 

Goiana de Pesquisa Agropecuária (EMGOPA) foi incorporada à Emater – GO, 

conforme determinado pela Lei Estadual nº 12.733 e regulamentado pelo Decreto 

Estadual nº 4.628. A partir de então, ações de pesquisa e assistência técnica 

passaram a ser realizadas de maneira integrada em Goiás. 

• 1999 – Agência Rural e SEAGRO 

Neste ano, a Emater passou a se chamar Agência Rural, nome que vigorou até 

2008, quando suas atividades institucionais foram transferidas à então Secretaria 

de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SEAGRO). 

• 2010 – Reativação da Emater-GO 

A Emater-GO foi reinstituída em 2010 e desde então passou a ter como 

competências básicas a execução da política estadual de assistência técnica, 

extensão rural e pesquisa agropecuária e a promoção de atividades de 

classificação de produtos de origem vegetal e de certificação de produtos de 

origem animal. 

• 2011 – Emater Agência 

No ano de 2011, a Lei Estadual nº 17.257 transforma a Emater-GO em Agência 

Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater). 

Desde de então, a Emater passou a ser uma entidade autárquica estadual, dotada 

de personalidade jurídica, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial. 

• 2015 – Agência de Inovação Rural 

Jurisdicionada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Científico, Tecnológico 

e de Agricultura, Pecuária e Irrigação (SED), a Emater passa a ter como objetivo 

principal se consolidar como a Agência de Inovação Rural de Goiás. Sobre os eixos 

da assistência técnica, da extensão rural e da pesquisa agropecuária, a Emater atua 

com o propósito de transformar as comunidades rurais para melhor, por meio da 

emancipação e elevação de renda dos produtores. 

• 2015 – Autarquia Especial 

Em julho 2016, a Emater assume status de autarquia especial, conforme 

determinação da Lei Estadual nº 19.376/2016. A partir de então, a Agência passa 

https://legisla.casacivil.go.gov.br/pesquisa_legislacao/98691/lei-19376
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a ter maior autonomia funcional, administrativa e orçamentária, de acordo com as 

normas da administração pública. 

 

3.1.3. COMPETÊNCIA REGULAMENTAR 
 
  De acordo com o Artigo 51 da Lei nº 20.491/2019, que estabelece a organização 

administrativa do Poder Executivo: 

[…] 

Art. 51. À EMATER compete a execução da política estadual de assistência técnica, 

extensão rural, pesquisa agropecuária, bem como as atividades correlatas ao 

desenvolvimento rural sustentável, atendendo prioritariamente à agricultura familiar, 

em consonância com a Lei federal nº 11.326, de 24 de julho de 2006. 

 

3.1.4 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11326.htm
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3.1.5 COMPETÊNCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS E COMPLEMENTARES 

Conforme o Decreto nº 9.527, de 7 de outubro de 2019, que aprovou o Regulamento da 

Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária – 

EMATER, as competências das Unidades da EMATER são: 

 

3.1.5.1 Gabinete da Presidência 

I - auxiliar o Governador do Estado no exercício da direção superior da 

administração pública estadual; 

II - exercer a administração da Entidade, praticando todos os atos necessários ao 

exercício dessa administração na área de sua competência, notadamente os 

relacionados com orientação, coordenação e supervisão das atividades a cargo das 

unidades administrativas dela integrantes, sob sua gestão; 

III - praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem conferidas ou 

delegadas pelo Governador do Estado; 

IV - expedir instruções e outros atos normativos necessários à boa execução de 

leis, decretos e regulamentos; 

V - prestar, pessoalmente ou por escrito, à Assembleia Legislativa ou a qualquer 

de suas comissões, quando convocado e na forma da convocação, informações sobre 

assunto previamente determinado; 

VI - propor ao Governador, anualmente, o orçamento de sua Pasta; 

VII - delegar suas próprias atribuições por ato expresso aos seus subordinados, 

observados os limites estabelecidos em lei; 

VIII - referendar as leis sancionadas pelo Governador e os decretos por ele 

assinados, que disserem respeito a suas Pastas; 

IX - providenciar a instauração de tomada de conta especial, sindicâncias e 

notificar os órgãos de controle; 

X - desempenhar outras atribuições decorrentes do pleno exercício do cargo e as 

que lhe forem atribuídas pelo Governador. 
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3.1.5.2 Chefia de Gabinete 

I - assistir o Presidente no desempenho de suas atribuições e em compromissos 

oficiais; 

II - auxiliar na coordenação da agenda do Presidente; 

III - promover e articular os contatos sociais e políticos do Presidente; 

IV - atender as pessoas que procuram o Gabinete do Presidente, orientá-las e 

prestar-lhes as informações necessárias, encaminhando-as quando for o caso, ao Titular; 

V - conferir o encaminhamento necessário aos processos e assuntos 

determinados pelo Presidente; 

VI - coordenar e orientar os serviços de ouvidoria em consonância com as 

diretrizes do órgão central de ouvidoria; 

VII - coordenar, sob a orientação da Controladoria-Geral do Estado, a 

implantação do Programa de Compliance Público do Estado de Goiás; 

VIII - realizar outras atividades correlatas. 

 

3.1.5.3 Gerência da Secretaria Geral 

I - receber, registrar, distribuir e expedir documentos da Entidade; 

II - gerenciar e executar os serviços de protocolo e arquivo setorial da Entidade; 

III - elaborar atos normativos e correspondência oficial do Gabinete do 

Presidente; 

IV - comunicar decisões e instruções da alta direção a todas as unidades da 

Entidade e aos demais interessados; 

V - receber correspondências e processos endereçados ao Titular da Entidade, 

analisá-los e remetê-los às unidades administrativas correspondentes; 

VI - arquivar os documentos expedidos e os recebidos pelo Gabinete do 

Presidente, bem como controlar o recebimento e encaminhamento de processos, 

malotes e outros; 

VII - prestar informações ao cliente interno e externo quanto ao andamento de 

processos diversos, no âmbito de sua atuação; 
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VIII - responder a convites e correspondências endereçados ao Presidente da 

Entidade, bem como enviar cumprimentos específicos; 

IX - controlar a abertura e movimentação dos processos no âmbito de sua 

atuação; 

X - realizar outras atividades correlatas. 

 

3.1.5.4 Procuradoria Setorial 

I - emitir manifestação prévia e incidental em licitações, contratações diretas, 

parcerias diversas, convênios e quaisquer outros ajustes em que a respectiva entidade 

seja parte, interveniente ou interessada; 

II - representar a entidade em juízo, ativa e passivamente, elaborando ações, 

defesas, manifestações e recursos pertinentes, inclusive informações e/ou contestações 

em mandados de segurança e/ou habeas data impetrados contra agentes públicos 

vinculados; 

III -  orientar o cumprimento de decisões de tutela provisória ou exauriente 

quando, intimado pessoalmente, o agente público encarregado de fazê-lo seja 

integrante da estrutura da entidade à qual a Procuradoria Setorial esteja ligada; 

IV - realizar a consultoria jurídica sobre matéria já assentada no âmbito da 

Procuradoria-Geral do Estado; 

V - realizar a consultoria jurídica delegada pelo Procurador-Geral do Estado 

relativamente às demandas da entidade a que se vincula; 

VI - adotar, em coordenação com as Procuradorias Especializadas, as medidas 

necessárias para a otimização da representação judicial do Estado, em assuntos de 

interesse da Entidade; 

VII - desempenhar outras atribuições decorrentes do pleno exercício do cargo e 

as que lhe forem atribuídas por ato do Procurador-Geral do Estado. 

§ 1º Na hipótese do inciso II do caput, havendo mais de uma autoridade coatora, 

integrante de órgãos ou entidades diversas, a resposta deverá ser elaborada pela 

Procuradoria Setorial que tiver maior pertinência temática com a questão de mérito. 
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§ 2º O Procurador-Geral do Estado poderá restringir a atribuição prevista no 

inciso II do caput a determinadas matérias, atentando para as peculiaridades de cada 

órgão setorial e o volume de trabalho. 

§ 3º A par da atribuição prevista no inciso IV do caput deste artigo, a Procuradoria 

Setorial poderá resolver consultas de baixa complexidade do órgão ou da entidade a que 

se vincula, a critério do Procurador-Chefe. 

§ 4º A juízo do Procurador-Geral do Estado, a Procuradoria Setorial poderá 

prestar auxílio temporário à Procuradoria Setorial de outro órgão ou entidade, seja nas 

atividades de consultoria jurídica, seja nas de representação judicial, sem prejuízo das 

atividades na entidade a que se vincula. 

§ 5º Compete ao Procurador-Geral do Estado expedir normas complementares 

ao disposto neste artigo, tendo em vista as peculiaridades de cada entidade e a 

necessidade de equacionar acúmulos excepcionais de serviço. 

 

3.1.5.5 Comunicação Setorial 

I - seguir, disseminar e fiscalizar interna e externamente as diretrizes de 

comunicação, identidade visual e padronizações estabelecidas pelo Governo do Estado, 

por meio da Secretaria de Estado de Comunicação;  

II - assistir o Titular da Entidade e demais integrantes no relacionamento com os 

veículos de comunicação; 

III - criar e manter canais de comunicação interna e externa dinâmicos e efetivos; 

IV - facilitar a interação e articulação interna, propiciando uma comunicação 

eficiente e eficaz entre as diversas unidades da Entidade; 

V - avaliar, elaborar e validar material visual de suporte às atividades internas e 

externas da Entidade, obedecidos as diretrizes, os manuais de aplicação de marca e as 

apresentações oferecidos pela Secretaria de Estado de Comunicação, tais como, 

materiais gráficos, sinalização interna e externa e, nos casos conflituosos, buscar 

suporte junto à referida Pasta; 

VI - elaborar material informativo, reportagens e artigos para divulgação interna 

e externa, bem como acompanhar a posição da mídia no que diz respeito ao campo de 
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atuação da Entidade, por meio de clippings e respostas à imprensa, buscando, sempre 

que necessário, o amparo da Secretaria de Estado de Comunicação; 

VII - administrar as informações no sítio da internet e as mídias digitais da 

Entidade, colocando à disposição da sociedade aquelas atualizadas e pertinentes ao 

campo funcional e à atuação dela, dentro de padrões de qualidade, confiabilidade, 

segurança, integridade e identidade visual do Governo do Estado, fornecido pela 

Secretaria de Estado de Comunicação; 

VIII - alimentar as redes sociais da Pasta com postagens relacionadas às ações da 

Entidade e/ou do Governo do Estado, tendo em vista as necessidades internas e as 

diretrizes estabelecidas pela Secretaria de Estado de Comunicação; 

IX - monitorar as redes sociais e responder a todas as dúvidas e sugestões dadas 

pela população, com linguagem facilitada e respeitosa, falando sempre em nome do 

Governo de Goiás, por meio da Entidade, bem como encaminhar demandas específicas 

para as áreas responsáveis; 

X - avisar previamente a Secretaria de Estado de Comunicação, sobre as 

operações e ações de grande proporção e repercussão da Entidade, para que possam 

atuar em conjunto, de maneira a encontrar a melhor estratégia de comunicação e, 

assim, o impacto ser mais efetivo na sociedade; 

XI - aproximar a sociedade à Entidade, ao dar espaço a ela nas redes sociais, com 

gravações de vídeos, depoimentos e outras formas de interação e participação; 

XII - coordenar a atuação de repórteres fotográficos, editores de fotos e vídeos, 

designers e outros profissionais relacionados à atividade fim de comunicação, estejam 

eles lotados ou não nas comunicações setoriais, devendo os mesmos atender às 

solicitações do órgão central, bem como solicitar apoio quando necessário;  

XIII - disponibilizar, direta ou indiretamente, por meio dos profissionais 

envolvidos, por iniciativa própria em casos de repercussão ou atendendo a pedido do 

órgão central, fotos e vídeos em alta qualidade, devidamente identificados, à Secretaria 

de Estado de Comunicação, através da Gerência de Imagens e Vídeos, e bem como por 

aplicativos de comunicação em tempo real, durante e logo após eventos; 
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XIV - produzir imagens com amplitude suficiente para que contemplem evento, 

reunião ou similar que tenham relevância para o Governo do Estado, quando houver 

pertinência, além de dar a elas o devido tratamento, selecionando aquelas ou os vídeos 

de curta duração para o arquivamento na Secretaria de Estado de Comunicação; 

XV - coordenar a criação e produção de serviços gráficos para divulgação de 

eventos técnicos ao público fim e à sociedade em geral, tais como folders, convites, 

cartazes de eventos técnicos, materiais didáticos para cursos técnicos, bem como 

revistas institucionais, editoração de relatórios de gestão, de materiais técnicos para 

publicações científicas a serem produzidos pela gráfica da Entidade; 

XVI - coordenar a execução dos serviços da biblioteca de agronegócio da 

Entidade, disponibilizando materiais técnicos em meios físicos e/ou virtuais a técnicos e 

à sociedade em geral;  

XVII - coordenar os serviços de produção de eventos técnicos direcionados ao 

público fim e à sociedade em geral, tais como montagem de estandes com layout 

padronizados em feiras agropecuárias, feiras tecnológicas, dias de campo, encontros de 

produtores, governo itinerante, bem assim cerimonial, serviço de som, de entrega de 

produtos promocionais para a divulgação dos produtos e serviços da Entidade em 

eventos institucionais e de parceiros,  objetivando uma maior  interação presencial com 

o público fim e a sociedade em geral; 

XVIII - realizar outras atividades correlatas. 

 

3.1.5.6  Diretoria de Gestão Integrada 

I - coordenar as atividades de gestão de pessoas, de compras governamentais, 

do patrimônio, a execução da contabilidade orçamentária, financeira e patrimonial, os 

serviços administrativos e de logística, o planejamento, a tecnologia da informação, bem 

como dar suporte operacional para as demais atividades;  

II - dispor a infraestrutura necessária para a implementação de sistemas 

informatizados que suportem as atividades da Entidade; 

III - gerir os recursos materiais e serviços necessários ao perfeito funcionamento 

da Entidade; 
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IV - coordenar a formulação dos planos estratégicos e do Plano Plurianual (PPA), 

como também a proposta orçamentária, o acompanhamento e a avaliação dos 

resultados da Entidade; 

V - promover e garantir a atualização permanente dos sistemas e relatórios de 

informações governamentais, em consonância com as diretrizes dos órgãos de 

orientação e controle; 

VI - coordenar o processo de modernização institucional e a melhoria contínua 

das atividades da Entidade; 

VII - definir e coordenar a execução da política de gestão de pessoas da Entidade; 

VIII - coordenar e implementar os processos licitatórios e a gestão dos contratos, 

convênios e demais ajustes firmados pela Entidade; 

IX - supervisionar as atividades referentes a pagamento, recebimento, controle, 

movimentação e disponibilidade financeira, acompanhando a execução da 

contabilização orçamentária, financeira e patrimonial da Entidade; 

X - promover a articulação institucional da Entidade com os órgãos e as entidades 

da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Estadual, no que 

se refere a convênios com municípios e entidades privadas sem fins lucrativos; 

XI - proceder à formalização de convênios e de seus termos aditivos relacionados 

à transferência voluntária de recursos para municípios e entidades privadas sem fins 

lucrativos, nos casos em que a Entidade for responsável pela transferência de recursos 

financeiros; 

XII - submeter à apreciação superior os processos de celebração de convênios e 

de seus termos aditivos referentes à transferência voluntária de recursos para 

municípios e entidades privadas sem fins lucrativos;  

XIII - acompanhar e fiscalizar a execução de convênio com municípios e entidades 

privadas sem fins lucrativos, nos casos em que a Entidade for responsável pela 

transferência dos recursos financeiros; 

XIV - analisar e encaminhar aos órgãos de controle a prestação de contas de 

convênio com municípios e entidades privadas sem fins lucrativos, nos casos em que a 

Entidade for responsável pela transferência de recursos financeiros; 
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XV - promover planos e ações de melhoria da gestão de convênios; 

XVI - coordenar o processo de elaboração e manutenção do regulamento; 

XVII - apoiar e acompanhar a gestão das demandas afins provenientes da 

Diretoria de Pesquisa Agropecuária e Diretoria de Assistência Técnica e Extensão Rural; 

XVIII - estabelecer cadeia de valores e estruturar a arquitetura de processos 

institucionais; 

XIX - promover a disseminação da cultura de melhoria da gestão por processos, 

a governança, inovação e simplificação, medição do desempenho, bem como a 

elaboração e manutenção da Carta de Serviços, visando à transformação da gestão 

pública e melhoria contínua das atividades; 

XX - coordenar a elaboração e implementação do planejamento estratégico, 

como também o acompanhamento e a avaliação de seus resultados; 

XXI - realizar outras atividades correlatas. 

Parágrafo único. Além das competências constantes no caput, compete à Diretoria de 

Gestão Integrada exercer as funções de organização, coordenação e supervisão das 

seguintes unidades: 

I    -  Gerência de Planejamento Institucional; 

II   -  Gerência de Execução Orçamentária e Financeira; 

III  -  Gerência de Compras Governamentais; 

IV  -  Gerência de Apoio Administrativo e Logístico; 

V   -  Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas; 

VI  -  Gerência de Tecnologia; 

VII -  Assessoria Contábil. 

3.1.5.7 Gerência de Planejamento Institucional 

I - coordenar e orientar a elaboração, o acompanhamento e a avaliação de planos 

estratégicos, alinhados às diretrizes definidas no Plano Plurianual do Estado; 

II - coordenar a elaboração da proposta do Plano Plurianual - PPA da Entidade, 

em consonância com as diretrizes do órgão central de planejamento do Estado de Goiás; 

III - coordenar a elaboração da Proposta Orçamentária Anual da Entidade, em 

consonância com as diretrizes do órgão central de planejamento do Estado de Goiás; 
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IV - promover e garantir a atualização de sistemas de informações gerenciais, 

com os dados referentes aos programas do PPA, visando ao acompanhamento, ao 

monitoramento e à avaliação das ações governamentais; 

V - promover a coleta e disponibilizar informações técnicas solicitadas pelos 

órgãos centrais de planejamento e controle do Estado; 

VI - elaborar relatórios que subsidiem os órgãos de controle do Estado quanto à 

realização das ações estratégicas e operacionais da Entidade; 

VII - mapear, avaliar e aperfeiçoar os processos de gestão na Entidade, em 

parceria com as unidades administrativas afins e em consonância com as diretrizes da 

unidade central responsável da Secretaria de Estado da Administração; 

VIII - promover a governança corporativa, gerir os processos e projetos 

organizacionais, com foco na inovação e simplificação da gestão institucional, medir 

desempenho organizacional, elaborar e manter a Carta de Serviços, em parceria com as 

unidades administrativas afins, em consonância com as diretrizes da unidade central 

responsável da Secretaria de Estado da Administração; 

IX - coordenar a elaboração e manutenção do Regulamento da Entidade, em 

consonância com as diretrizes da unidade central responsável da Secretaria de Estado 

da Administração; 

X - apresentar o balanço social das ações realizadas pela Entidade anualmente; 

XI - gerenciar as informações de bancos de dados territoriais e de planejamento 

e desenvolvimento; 

XII - realizar a prospecção de editais de financiamento; 

XIII - acompanhar sistematicamente o desempenho das Unidades Locais, por 

meio de sistemas de informações gerenciais disponíveis, visando ao acompanhamento 

da execução de metas programadas junto ao PPA; 

XIV - propor a abertura de créditos adicionais necessários à execução dos 

programas, projetos e das atividades da Entidade; 

XV - gerenciar a elaboração e implementação do planejamento estratégico, bem 

como o acompanhamento e avaliação de seus resultados; 

XVI - realizar outras atividades correlatas. 
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3.1.5.8 Gerência de Execução Orçamentária e Financeira 

I - promover o controle das contas a pagar; 

II - gerenciar a movimentação das contas bancárias referentes às unidades 

orçamentárias específicas da Entidade; 

III - acompanhar a utilização dos recursos dos fundos rotativos e supervisionar a 

utilização dos recursos referentes aos adiantamentos concedidos a servidores, no 

âmbito da Entidade; 

IV - controlar a receita e a despesa no âmbito da Entidade, em consonância com 

as resoluções e instruções dos órgãos de controle; 

V - gerir os processos de execução orçamentária e financeira relativos a 

empenho, liquidação e pagamento de despesa no âmbito da Entidade; 

VI - acompanhar e supervisionar a execução financeira de convênios e contratos 

da Entidade; 

VII - administrar o processo de concessão de diárias, no âmbito da Entidade; 

VIII - executar os procedimentos de quitação da folha de pagamento de 

servidores ativos e inativos da Entidade; 

IX - elaborar a prestação de contas mensal da folha de pagamento de pessoal, da 

execução orçamentária e financeira, e encaminhá-la ao órgão de competência; 

X - subsidiar a elaboração da prestação de contas anual; 

XI - controlar e manter atualizados os documentos comprobatórios das 

operações financeiras sob a responsabilidade da Gerência; 

XII - manter atualizado o arquivo de leis, normas e instruções que disciplinem a 

aplicação de recursos financeiros e zelar pela observância da legislação referente à 

execução financeira; 

XIII - realizar outras atividades correlatas. 

 

3.1.5.9 Gerência de Compras Governamentais 

I - receber, participar e avaliar as demandas de aquisições de materiais e serviços, 

no âmbito da Entidade; 
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II - promover a abertura de procedimentos licitatórios, depois de devidamente 

autorizados pela autoridade competente; 

III - elaborar minutas de editais, de contratos e de atos de dispensa e 

inexigibilidade de licitação, encaminhando à análise e parecer da unidade jurídica da 

Entidade; 

IV - adequar o objeto, serviço ou bem a ser licitado com a modalidade prevista 

em lei; 

V - guardar a estrita observância dos ditames legais relativos à Lei de Licitação e 

suas adequações; 

VI - acompanhar os processos de licitação, tanto em âmbito interno, como seu 

andamento na Procuradoria-Geral do Estado; 

VII - promover e garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, 

bem como dos princípios básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, 

publicidade e da probidade administrativa nos processos de licitação empreendidos pela 

Entidade; 

VIII- monitorar a gestão dos contratos, convênios e demais ajustes firmados pela 

Entidade; 

IX - manter arquivo com todos os contratos e convênios da Entidade; 

X - informar previamente às áreas executoras e às unidades básicas envolvidas a 

iminência do vencimento dos contratos e convênios e viabilizar renovações, caso 

necessário; 

XI - submeter à aprovação da Procuradoria Setorial os contratos e convênios a 

serem firmados pela Entidade; 

XII - realizar outras atividades correlatas. 

 

3.1.5.10 Gerência de Apoio Administrativo e Logístico 

I - administrar os serviços de limpeza e vigilância da Entidade; 

II - prover e manter as instalações físicas da Entidade; 

III - planejar a contratação de serviços logísticos e administrar a sua prestação; 
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IV - planejar a aquisição de recursos materiais, gerenciando e executando seu 

armazenamento e distribuição; 

V - gerenciar a utilização, a manutenção e o abastecimento da frota de veículos 

e prestar serviços de transporte, mantendo atualizados os correspondentes registros, 

emplacamentos e seguros; 

VI - coordenar o registro e a manutenção dos bens patrimoniais, móveis e 

imóveis, ficando excetuados os equipamentos de informática; 

VII - realizar outras atividades correlatas. 

 

3.1.5.11 Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas 

I - promover a alocação e realocação de servidores e demais colaboradores nas 

unidades administrativas da Entidade, a partir da análise de suas competências e da 

identificação das necessidades dos respectivos processos de trabalho; 

II - registrar e manter atualizados os dados cadastrais, funcionais e financeiros 

dos servidores e demais colaboradores em exercício na Entidade, bem como a 

respectiva documentação comprobatória; 

III - efetuar o registro e controle de frequência, férias, licenças e afastamentos 

de servidores, além de manter atualizadas as suas informações pessoais e profissionais;  

IV - elaborar a folha de pagamento dos servidores, conforme critérios e 

parâmetros estabelecidos pela unidade central especializada do Poder Executivo; 

V - proceder à orientação e aplicação da legislação de pessoal, referente a 

direitos, vantagens, responsabilidades, deveres e ações disciplinares; 

VI - controlar a entrada e saída de documentos e dossiês dos servidores; 

VII - administrar e coordenar as emissões de fichas médicas, ordens de serviço, 

informações e declarações dos servidores; 

VIII - executar os procedimentos de concessão e controle de férias 

regulamentares dos servidores; 

IX - manter sistematicamente contato com o órgão de competência, visando 

compatibilizar as ações e procedimentos relativos a pessoal; 
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X - promover o controle dos contratos relativos a estágios, bem como o 

acompanhamento da atuação de menores aprendizes no âmbito da Entidade, em 

conformidade com diretrizes e políticas pertinentes estabelecidas para o Estado; 

XI - fornecer à unidade competente os elementos necessários para cumprimento 

de obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais relativas aos servidores; 

XII - realizar levantamento de necessidades, planejar e executar as ações de 

capacitação e desenvolvimento de competências dos servidores e demais colaboradores 

em exercício na Entidade, integrados estrategicamente aos processos da organização; 

XIII - aplicar na forma da lei os procedimentos de avaliação de desempenho e do 

estágio probatório dos servidores em exercício na Entidade; 

XIV - promover permanentemente atividades voltadas à valorização e a 

integração dos servidores da Entidade; 

XV - executar políticas, diretrizes e programas de saúde dos servidores, bem 

como higiene e segurança do trabalho em consonância com a unidade central de gestão 

e controle de pessoal do Poder Executivo estadual; 

XVI - planejar, coordenar e avaliar as atividades do Serviço de Assistência Social 

dos servidores e demais colaboradores; 

XVII - acompanhar nomeações, exonerações, movimentações e outras 

ocorrências com servidores e demais colaboradores, através das publicações no Diário 

Oficial do Estado de Goiás; 

XVIII - planejar e propor aquisição dos vales transporte a serem fornecidos aos 

servidores, observado o que estabelece a legislação pertinente; 

XIX - apoiar a diretoria em assuntos relacionados com a gestão e 

desenvolvimento de pessoas; 

XX - manter contato permanente com órgãos cuja atuação esteja relacionada a 

gestão e desenvolvimento de pessoas; 

XXI - emitir relatórios para órgãos conveniados e fiscalizadores, com prévia 

autorização das diretorias; 

XXII - subsidiar as demais unidades da Entidade com informações específicas do 

quadro de servidores; 
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XXIII - realizar outras atividades correlatas. 

 

3.1.5.12 Gerência de Tecnologia 

I - cumprir as normas e atender às diretrizes de informática, bem como gerenciar 

a política de processamento de informações da Entidade, em consonância com a 

unidade central de tecnologia da informação do Poder Executivo Estadual;  

II - desenvolver, implementar e manter sistemas de informação e sítios no 

âmbito da Entidade; 

III - estabelecer mecanismos de segurança capazes de garantir a integridade das 

informações e sistemas sob a responsabilidade da Entidade; 

IV - auxiliar tecnicamente as unidades administrativas da Entidade, nas 

avaliações necessárias aos processos de aquisição, desenvolvimento e/ou distribuição 

de produtos de informática; 

V - prestar suporte, avaliar necessidades, propor alternativas e implementar as 

soluções visando a atender às necessidades dos usuários internos da Entidade; 

VI - gerenciar os serviços de correio eletrônico e acesso à internet na Entidade; 

VII - supervisionar a execução dos serviços de informática executados por 

prestadores de serviços; 

VIII - coordenar e/ou executar a inspeção periódica dos equipamentos e 

programas instalados nas unidades administrativas da Entidade; 

IX - realizar a manutenção, solicitar e acompanhar consertos de equipamentos 

de informática; 

X - elaborar e manter atualizado cadastro dos equipamentos de informática da 

Entidade; 

XI - gerenciar a instalação e manter a rede de computadores da Entidade; 

XII - acompanhar a evolução das necessidades de informação nas unidades 

administrativas da Entidade, propondo, sempre que justificável, a exclusão, alteração 

ou a implantação de sistemas ou, ainda, a utilização de técnicas ou metodologias mais 

eficientes e eficazes; 
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XIII - definir e manter o layout do site da Entidade em consonância com a unidade 

central de tecnologia da informação do Poder Executivo Estadual e Controladoria-Geral 

do Estado de Goiás - CGE (Lei de Acesso à Informação); 

XIV - realizar outras atividades correlatas. 

 

3.1.5.13 Assessoria Contábil 

I - responder como tecnicamente responsável pela Entidade junto aos órgãos de 

controle interno e externo; 

II - adotar as normatizações e os procedimentos contábeis emanados pelo 

Conselho Federal de Contabilidade e pelo órgão central de contabilidade do Estado; 

III - prestar assistência, orientação e apoio técnico aos ordenadores de despesas 

e responsáveis por bens, direitos e obrigações do ente ou pelos quais responda; 

IV - prover a conformidade do registro no sistema de contabilidade dos atos e 

fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial praticados na Entidade, 

conforme regime de competência; 

V - proceder à conferência das demonstrações contábeis aplicadas ao setor 

público e demais demonstrativos e relatórios exigidos em lei e pelo Tribunal de Contas 

do Estado, mantendo sua fidedignidade com os registros contábeis da Entidade; 

VI- coordenar a elaboração da prestação de contas anual e encaminhá-la ao 

ordenador de despesa da Entidade, para envio aos órgãos de controle interno e externo; 

VII - formular pareceres e notas técnicas ao Tribunal de Contas do Estado, 

dirimindo possíveis dúvidas e/ou confrontações; 

VIII - manter organizada a documentação objeto de arquivamento, prestando as 

informações que porventura forem solicitadas pelo órgão central de contabilidade e/ou 

órgãos de controle interno e externo; 

IX- atender às diretrizes e orientações técnicas do órgão central de contabilidade 

do Estado, ao qual a Assessoria Contábil encontra-se tecnicamente subordinada; 

X - acompanhar as atualizações da legislação de regência; 

XI - subsidiar o ordenador de despesa de informações gerenciais da gestão 

orçamentária, financeira e patrimonial para a tomada de decisões; 
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XII - realizar outras atividades correlatas. 

 

3.1.5.14 Diretoria de Assistência Técnica e Extensão Rural  

I - manter interlocução interinstitucional com as entidades que atuem nas áreas 

de sua competência, com os gestores de políticas públicas direcionadas ao segmento 

agropecuário e a outras categorias vinculadas ao Governo Federal, bem como a outras 

esferas governamentais; 

II - planejar, coordenar e avaliar os programas e projetos de assistência técnica e 

extensão rural; 

III - apoiar as atividades de transferência de tecnologia, produtos, processos e 

serviços desenvolvidos diretamente pela Entidade ou em parceria com outras 

organizações de modo a garantir à sociedade o acesso aos mesmos; 

IV - assegurar suporte a difusão dos resultados de Assistência Técnica e Extensão 

Rural - ATER; 

V - subsidiar a Presidência na definição de políticas, diretrizes, objetivos e 

normas, em consonância com o estabelecido pelos Governos Federal, Estadual e 

Municipal; 

VI - promover estudos e submeter à Presidência projetos de parceria com as 

entidades públicas e privadas; 

VII - promover o fortalecimento do modelo operacional da Entidade, procurando 

melhorar a integração com instituições congêneres do setor público e privado; 

VIII - promover o estabelecimento de métodos, processos e meios de assistência 

técnica e extensão rural;  

IX - promover eficiência e eficácia dos sistemas de produção;  

X - realizar outras atividades correlatas. 

Parágrafo único. Além das competências constantes no caput, compete à 

Diretoria de Assistência Técnica e Extensão Rural exercer as funções de organização, 

coordenação e supervisão técnica da Gerência de Assistência Técnica e Extensão Rural; 
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3.1.5.15 Gerência de Assistência Técnica e Extensão Rural 

I - apoiar e assessorar aos trabalhos das Coordenações Regionais de Assistência 

Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária, mediando o encaminhamento de 

questões suscitadas e soluções demandadas pelas suas áreas de influência com a 

Diretoria de Assistência Técnica e Extensão Rural; 

II - organizar, coordenar e acompanhar os programas e projetos de 

desenvolvimento de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária; 

III - subsidiar a Diretoria de Assistência Técnica e Extensão Rural na definição de 

políticas, diretrizes, objetivos e normas, em consonância com o estabelecido pelos 

Governos Federal, Estadual e Municipal; 

IV - propor à Diretoria de Assistência Técnica e Extensão Rural convênios, 

contratos e projetos de parceria com as entidades privadas e públicas; 

V - desenvolver e manter um relacionamento interinstitucional com as entidades 

que atuem nas áreas de sua competência; 

VI - propor o fortalecimento do modelo operacional da EMATER, procurando 

melhorar a integração entre a Autarquia e entidades congêneres do setor público e 

privado, no âmbito da Gerência; 

VII - propor à Diretoria o estabelecimento de métodos, processos e meios de 

assistência técnica e extensão rural às Coordenações Regionais de Assistência Técnica, 

Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária; 

VIII - acompanhar as metas estabelecidas por meio das ferramentas disponíveis 

e propor soluções às inconformidades; 

IX - realizar outras atividades correlatas. 

 

3.1.5.16 Diretoria de Pesquisa Agropecuária 

I - planejar e garantir suporte para o desenvolvimento dos programas e projetos 

de pesquisa agropecuária, florestal, agroindustrial, aquícola e socioeconômica; 

II - subsidiar a Presidência na formulação de políticas agrícolas, de ciência e 

tecnologia; 
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III - coordenar as ações de pesquisa e desenvolvimento de produtos, serviços e 

práticas demandados pelo agronegócio e pelos agricultores familiares do Estado; 

IV - viabilizar o desenvolvimento de produtos, tecnologias e serviços que 

resultem em aumento da competitividade dos cultivos e das criações, bem como de 

equidade social, melhoria da qualidade, redução dos custos nas diferentes cadeias 

produtivas que compõem o agronegócio e a agricultura familiar; 

V - disponibilizar tecnologias que promovam a melhoria da eficácia e eficiência 

dos sistemas de produção agropecuário, agroflorestal, agroindustrial, ambiental, 

aquícola e socioeconômico; 

VI - subsidiar a Gerência de Planejamento Institucional com informações para o 

estudo do impacto ambiental e socioeconômico causado pelas tecnologias empregadas; 

VII - planejar e apoiar as atividades de validação e transferência de tecnologia, 

produtos, práticas e serviços desenvolvidos diretamente pela Autarquia, seja pelas 

Unidades de Pesquisa, seja em parceria com as Coordenações Regionais de Assistência 

Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária ou outras organizações, de modo a 

garantir à sociedade o acesso aos mesmos; 

VIII - apoiar os trabalhos de pesquisas executados por outras organizações com 

as quais a Entidade mantenha contratos ou acordos de parceria; 

IX - promover estudos e propor o estabelecimento de acordos, ajustes, convênios 

e contratos de interesse da Entidade; 

X - assegurar o suporte administrativo e operacional ao funcionamento e à 

manutenção dos processos desempenhados pela área de Pesquisa Agropecuária; 

XI - propor metas/atividades das Gerências de Pesquisa Agropecuária e Estações 

Experimentais, dos Campos e das Unidades Experimentais, dos servidores e demais 

colaboradores lotados na Gerência de Pesquisa Agropecuária; 

XII - realizar outras atividades correlatas. 

Parágrafo único. Além das competências constantes no caput, compete à 

Diretoria de Pesquisa Agropecuária exercer as funções de organização, coordenação e 

supervisão técnica das seguintes Gerências: 

I - Gerência de Pesquisa Agropecuária; 
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II - Gerência de Estação Experimental. 

 

3.1.5.17 Gerência de Pesquisa Agropecuária 

I - apoiar e assessorar os trabalhos das Gerências das Estações Experimentais, 

coordenar os Laboratórios e Campos Experimentais, mediando o encaminhamento de 

questões suscitadas e soluções demandadas pelas suas áreas de influência com a 

Diretoria de Pesquisa Agropecuária; 

II - acompanhar e controlar o desenvolvimento dos programas e projetos de 

pesquisa agropecuária, florestal, agroindustrial, ambiental, aquícola e socioeconômica; 

III - subsidiar a Diretoria de Pesquisa Agropecuária na formulação de políticas 

agrícolas de ciência e tecnologia; 

IV - viabilizar o desenvolvimento de produtos, tecnologias e serviços, que 

resultem no aumento da competitividade dos cultivos, das criações e da equidade social, 

a melhoria da qualidade e a redução dos custos de produção nas diferentes cadeias 

produtivas; 

V - subsidiar a Diretoria de Pesquisa Agropecuária na avaliação do impacto 

ambiental e socioeconômico causado pelas tecnologias utilizadas; 

VI - propor à Diretoria de Pesquisa Agropecuária ações de validação e 

transferência de tecnologia, produtos, processos e serviços desenvolvidos por pesquisa 

da Entidade ou em parceria com outras organizações; 

VII - coordenar os trabalhos de pesquisa executados em parceria com outras 

organizações com as quais a Entidade mantenha contratos, acordos ou convênios de 

cooperação técnico-científica; 

VIII- supervisionar e coordenar a elaboração e implantação dos programas e 

projetos de pesquisa nas Estações Experimentais, nos Laboratórios, nos Campos 

Experimentais, nas Unidades Experimentais ou desenvolvidos com outros parceiros, 

quando for o caso;  

IX - assessorar a Diretoria de Pesquisa Agropecuária no acompanhamento e 

controle da aplicação dos recursos financeiros oriundos dos projetos de produção e 

royalties; 
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X - contribuir na formalização e celebração de acordos, convênios e parcerias 

com outras instituições; 

XI - coordenar o processo de registro e proteção de cultivares e lançamento de 

materiais gerados pela Pesquisa Agropecuária; 

XII - apoiar na coordenação das ações de projetos e atividades de produção de 

sementes e mudas, multiplicação e beneficiamento de sementes, de semoventes e 

outros materiais de origem vegetal; 

XIII - acompanhar e controlar as metas/atividades de pesquisa das Gerências das 

Estações Experimentais, dos Campos e Unidades Experimentais, dos servidores e demais 

colaboradores lotados na Gerência de Pesquisa Agropecuária; 

XIV - realizar outras atividades correlatas. 

 

3.1.5.18 Gerência de Estação Experimental 

I -  viabilizar, realizar e acompanhar as atividades permanentes de pesquisa, 

validação, adaptação, difusão de tecnologia, produção de sementes, mudas e 

semoventes, bem como as atividades didáticas exercidas em bases físicas próprias 

estruturadas, com vistas à solução de problemas de abrangência estadual, regional e 

local; 

II -  coordenar e  controlar o desenvolvimento das atividades de pesquisa 

agropecuária, difusão de tecnologia, Unidades de Referência Técnica (URT), produção 

de material genético vegetal, animal e resíduos oriundos do desenvolvimento das 

atividades,  de acordo com o planejamento da Diretoria de Pesquisa Agropecuária, em 

consonância com as diretrizes da Entidade, objetivando a geração e/ou adaptação de 

tecnologias para solução de problemas locais, regionais, estaduais ou nacionais de 

interesse do setor agropecuário; 

III -  manter estreita articulação com entidades públicas e privadas de ensino, 

pesquisa, assistência técnica e extensão rural, para validação e difusão de tecnologia, 

identificação de potenciais parceiros e elaboração de convênios e acordos de 

cooperação técnico-científica, no âmbito de sua área de competência; 
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IV - elaborar relatórios das atividades da unidade com objetivo de retroalimentar 

os programas de pesquisa, contribuindo para a definição de novas linhas de ação e 

difusão de tecnologia; 

V -  acompanhar a execução das metas/atividades dos servidores lotados nas 

suas gerências; 

VI - subsidiar a Diretoria de Pesquisa Agropecuária com sugestões de preços para 

comercialização de produtos, serviços e tecnologias; 

VII - elaborar a documentação para os processos licitatórios sob sua 

competência; 

VIII - realizar outras atividades correlatas. 

 

3.1.5.19 Coordenação Regional de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa 

Agropecuária 

I -  supervisionar e orientar a execução das atividades técnicas e administrativas 

das Unidades Locais; 

II - acompanhar e controlar sistematicamente o desempenho das Unidades 

Locais sob sua coordenação, por meio de análise de indicadores gerenciais apropriados; 

III -  estabelecer calendário de visitas e cronograma de reuniões com as Unidades 

Locais de sua jurisdição para nivelamento de informações, conhecimentos técnicos e 

administrativos sobre projetos/atividades desenvolvidos pela Entidade, levantamento 

de demandas e geração de relatórios manual e/ou digital; 

IV -  elaborar e disponibilizar relatórios para órgãos conveniados e com prévia 

autorização da Diretoria de Assistência Técnica e Extensão Rural; 

V -  manter interlocução com as Unidades Locais, a Unidade Central e Entidades 

afins, objetivando a potencialização dos resultados; 

VI - orientar e garantir suporte às Unidades Locais na elaboração de Plano de 

Desenvolvimento Rural, programação de trabalho e demais atividades para os 

municípios sob a sua coordenação; 

VII -  estabelecer calendário de visitas junto ao poder público municipal nos 

municípios de sua jurisdição, para uma maior interação institucional;  
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VIII- gerir os recursos financeiros destinados à respectiva coordenação; 

IX - expedir instruções de serviços no âmbito de sua coordenação; 

X -  manter atualizadas as informações sobre o desempenho dos servidores 

lotados nas Unidades Locais e identificar as necessidades de capacitações técnicas; 

XI -  submeter à Diretoria de Assistência Técnica e Extensão Rural, através da 

Gerência de Assistência Técnica e Extensão Rural, a sugestão do nome do substituto em 

suas faltas e impedimentos eventuais; 

XII - zelar pela ordem e disciplina no âmbito de trabalho, bem como manter o 

controle do patrimônio de uso e sob a responsabilidade de sua coordenação; 

XIII - controlar os convênios pertinentes à coordenadoria; 

XIV - elaborar, periodicamente relatórios de atividades da coordenadoria; 

XV - emitir documentos e propor normas e procedimentos relativos às atividades 

da respectiva coordenação; 

XVI -  promover estudos e/ou aperfeiçoar processos, equipamentos, ferramentas 

da qualidade, bem como estabelecer controles de processos, visando garantir uma 

melhor qualidade na prestação de serviços; 

XVII - elaborar a documentação para os processos licitatórios sob sua 

competência; 

XVIII - desempenhar outras competências que lhe forem atribuídas pelas 

Diretorias e/ou por ato da Presidência, subordinando-se à Gerência de Assistência 

Técnica; 

XIX -  estabelecer procedimentos junto às equipes locais, para comercialização 

de sementes, e acompanhar sua distribuição, logística de entrega e prestação de contas; 

XX - participar do planejamento, da execução e da avaliação dos eventos 

realizados nas Unidades Locais de sua região; 

XXI - realizar outras atividades correlatas. 

 

3.1.5.20 Competências Comuns 

I - propor e definir requisitos técnicos para aquisição de insumos, materiais de 

consumo e permanentes para a sua área de atuação;  
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II - elaborar plano de necessidades para execução de suas atividades;  

III - atuar na execução de contratos e convênios ou indicar servidores como 

gestores dos contratos e/ou convênios sob sua competência; 

IV - identificar prioridades, métodos e estratégias de trabalho e gestão, para o 

desenvolvimento e a otimização dos processos de trabalho de suas Unidades; 

V - fomentar a realização de estudos e pesquisas, observando a legislação 

vigente;  

VI - elaborar, implantar e manter atualizados os sistemas de controles gerenciais 

de suas Unidades de competência; 

VII - elaborar e implantar material didático para orientação técnica e operacional 

dos processos de trabalho de suas Unidades de competência; 

VIII - atender às diligências dos órgãos de controle interno e externo;  

IX - organizar e manter atualizada a coletânea de legislação, jurisprudência e 

doutrina;  

X - propor normas, formulários e manuais de procedimentos;  

XI - sugerir ao Presidente a instauração de processos administrativos 

disciplinares e de sindicância;  

XII - manter sob sua responsabilidade o controle, guarda e zelo dos bens móveis, 

máquinas, equipamentos, instalações, materiais de consumo e arquivos da 

documentação;  

XIII - sugerir alterações organizacionais, modificações de métodos e processos, 

adoção de novas tecnologias e modelos de gestão para a redução de custos e/ou 

elevação da qualidade dos serviços;  

XIV - relacionar-se com as demais unidades para dinamizar os procedimentos 

administrativos, visando a sua simplificação, economia e desburocratização; 

XV - elaborar relatórios que subsidiem a Presidência e Diretorias quanto à 

realização das ações estratégicas e operacionais da sua Unidade; 

XVI - descrever o passo a passo, avaliar e aperfeiçoar os processos de trabalho 

de sua Unidade, em parceria com a Gerência de Planejamento Institucional e em 
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consonância com as diretrizes da unidade central responsável da Secretaria de Estado 

da Administração; 

XVII - realizar outras atividades correlatas. 

Obs.: Foram propostas mudanças no item 3.1.5.20 Competências Comuns, as quais já 

passaram pela SEAD, mas está dependendo de aprovação via Decreto Governamental, 

conforme minuta de Decreto constante dos anexos desse documento. 

3.1.6 LEGISLAÇÕES PERTINENTES 
 

3.6.1  LEGISLAÇÕES FEDERAIS 

• Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006 – Estabelece as diretrizes para a formulação 

da Política Nacional de Agricultura Familiar e empreendimentos Familiares Rurais. 

• Decreto nº 5.813 de 22 de junho de 2006 – Aprova a Política Nacional de Plantas 

Medicinais e fitoterápicos e dá outras providências. 

• Resolução nº385, de 27 de dezembro de 2006 - Estabelece procedimentos a serem 

adotados para o licenciamento ambiental de agroindústrias de pequeno porte e 

baixo potencial de impacto ambiental. 

• Decreto nº 7.185 de 27 de maio de 2010 - Dispõe sobre o padrão mínimo de 

qualidade do sistema integrado de administração financeira e controle, no âmbito 

de cada ente da Federação, nos termos do art. 48, parágrafo único, inciso III, da Lei 

Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, e dá outras providências. 

• Resolução nº 59, de 210 de julho de 2013 - Estabelece as normas que regem a 

modalidade Compra com Doação Simultânea, no âmbito do Programa de Aquisição 

de Alimentos, e dá outras providências 

• Resolução nº 56, de 14 de fevereiro de 2013 - Acrescenta o inciso VI ao art. 2º da 

Resolução GGPAA nº 50, de 26 de setembro de 2013, que dispõe sobre a sistemática 

de funcionamento da modalidade de execução Compra Institucional, no âmbito do 

Programa de Aquisição de Alimentos - PAA. 
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• Resolução nº 4, de 02 de abril de 2015 - Altera a redação dos artigos 25 a 32 da 

Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, no âmbito do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). 

• Decreto nº 8.772, de 11 de maio de 2016 - Regulamenta a Lei 13.123 de 20 de maio 

de 2015 que dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, sobre a proteção e o 

acesso ao conhecimento tradicional associado e sobre a repartição de benefícios 

para conservação e uso sustentável, que entra em vigor em 16 de novembro de 

2015. 

3.6.2 LEGISLAÇÕES ESTADUAIS 
 

• 3 de março de 1959 - criação da Associação de Crédito e Assistência Rural do Estado 

de Goiás – ACAR-GO, com a finalidade de contribuir para a aceleração do 

desenvolvimento econômico e social do meio rural do Estado de Goiás. 

• Lei Nº 3.999, de 14 de novembro de 1961 - Dá nova estrutura ao sistema 

administrativo do Estado, institui o Fundo Especial das Obras do Plano de 

Desenvolvimento e determina outras providências. 

• Lei Estadual nº 7.969, de 15 de outubro de 1975 – autoriza a criação da Empresa de 

Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Goiás – EMATER-GO. 

• Lei nº 10.160, de 9 de Abril de 1987 - Dispõe sobre a estrutura organizacional básica 

do Poder Executivo e dá outras providências (a Secretaria de Agricultura passa a 

denominar-se Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento, conforme Art. 

8º). 

• Lei nº 10.600 de 12 de julho de 1988 - Cria o Fundo de Incentivo ao Programa de 

Irrigação de Pequenas  Propriedades Rurais - PROIRRIGAR e dá outras providências. 

• Decreto nº 4.600, de 1º de Dezembro de 1995 - Aprova o regulamento da Secretaria 

de Agricultura e Abastecimento e dá outras providências. 

• Lei Estadual nº 12.733, de 07 de dezembro de 1995 – autoriza a incorporação da 

Empresa Goiana de Pesquisa Agropecuária - EMGOPA à Empresa de Assistência 

Técnica e Extensão Rural de Goiás - EMATER-GO, concretizada pelo Decreto nº 

4.628/96 de 29/01/1996, como também, absorção, pela EMATER-GO, dos serviços 

http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_leis.php?id=5670
http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/leis_ordinarias/1988/lei_10600.htm
http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/decretos/numerados/1995/decreto_4600.htm
http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/decretos/numerados/1995/decreto_4600.htm
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de classificação de origem vegetal, da Secretaria de Estado de Agricultura e 

Abastecimento. 

• Decreto nº 4.628, de 29 de janeiro de 1996 - Incorpora a Empresa Goiana de 

Pesquisa Agropecuária – EMGOPA à Empresa de Assistência Técnica e Extensão 

Rural de Goiás – EMATER-GO e dá outras providências. 

• Lei Nº 13.550, de 11 de novembro de 1999 - Modifica a organização administrativa 

do Poder Executivo e dá outras providências. (extingue o Instituto de 

Desenvolvimento Agrário de Goiás - IGAP, e o Instituto de Desenvolvimento Agrário 

de Goiás – IDAGO, conforme inciso II e III do Art. 3º; cria a Agência Goiana de 

Desenvolvimento Rural e Fundiário - AGENCIARURAL, conforme inciso IV, do Art. 6º; 

coloca em  processo de liquidação a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural 

do Estado de Goiás – EMATER/GO, conforme inciso III do Art. 18), alteando as suas 

competências, de arco com Art. 29, item 2, alíneas “e”, inciso III; jurisdiciona a 

Agência Goiana de Desenvolvimento Rural e Fundiário à Secretaria de Agricultura 

Pecuária e Abastecimento, Art. 30 inciso IV). 

• Lei nº 13.456, de 16 de Abril de 1999 - Dispõe sobre a organização da administração 

direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo e dá outras providências 

(introduz modificações na estrutura organizacional da administração direta, 

autárquica e fundacional do Poder Executivo, tais como alteração no nome de 

Secretarias (Art. 1º, alínea “i”, inciso III, definição de estrutura básica de todas as 

Secretarias, conforme Art. 3º, definição da estrutura básica específica da Secretaria 

de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, conforme Art. 4º, inciso VII, definição de 

competências, conforme Art. 7º, alínea “e”, inciso III, bem como, jurisdiciona a 

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Goiás EMATER, a 

Centrais de Abastecimento de Goiás S/A – CEASA, o Instituto de Desenvolvimento 

Agrário de Goiás – IDAGO e o Instituto de Defesa Agropecuária – IGAP, conforme 

Art. 8º, inciso IV). 

• Lei nº 16.365, de 07 de outubro de 2008 – Altera a Lei nº 16.272, de 30 de maio de 

2008 e convalida o exercício de cargos públicos ocorridos no período que especifica. 

http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/decretos/numerados/1996/decreto_4628.htm
http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_leis.php?id=1858
http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_leis.php?id=7707
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• Lei nº 16.272 de 30 de maio de 2008 - Dispõe sobre a organização da administração 

direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo (definição de estruturas básicas 

e complementares, extinção da AGENCIARURAL, passando as suas atividades para a 

Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento). 

• Decreto nº 6.972 de 27 de agosto de 2009 - Exclui a Empresa de Assistência Técnica 

e Extensão Rural do Estado de Goiás – EMATER-GO do rol das entidades submetidas 

a processo de liquidação pelo art. 18 da Lei n. 13.550, de 11 de novembro de 1999. 

• Decreto nº 7.124 de 25 de junho de 2010 - Aprova o Estatuto da Empresa de 

Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária do Estado de Goiás – 

EMATER-GO. 

• Dispõe sobre a reativação da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do 

Estado de Goiás –EMATER-GO–, altera a Lei nº 16.272, de 30 de maio de 2008, e dá 

outras providências. 

• Decreto nº 7.052 de 21 de janeiro de 2010 - Revigora o prazo de que trata o 

parágrafo único do art. 1º do Decreto nº 6.972/09, que exclui a Empresa de 

Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Goiás - EMATER-GO- do rol das 

entidades submetidas a processo de liquidação pelo art. 18 de Lei nº 13.550, de 11 

de novembro de 1999. 

• Lei nº 17.372 de 14 de julho de 2011 - Introduz alterações na Lei nº 17.257, de 25 

de janeiro de 2011 e dá outras providências. 

• Decreto nº 7.332 de 13 de maio de 2011 - Autoriza o remanejamento de pessoal da 

Empresa de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária do Estado 

de Goiás - EMATER- GO, ora em liquidação, para a Agência Goiana de Assistência 

Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária - EMATER. 

• Decreto nº 7.298 20 de Abril de 2011 - Aprova o Regulamento da EMATER (Agência 

Goiânia de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária). 

• Decreto nº 7.253 de 16 de Março de 2011 - Institui as unidades administrativas 

complementares da Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e 

Pesquisa Agropecuária do Estado de Goiás - EMATER. 

http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/leis_ordinarias/2008/lei_16272.htm
http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/decretos/numerados/2009/decreto_6972.htm
http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/leis_ordinarias/1999/lei_13550.htm
http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/decretos/numerados/2010/decreto_7124.htm
http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/leis_ordinarias/2008/lei_16272.htm
http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/leis_ordinarias/2008/lei_16272.htm
http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/decretos/numerados/2010/decreto_7052.htm
http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/decretos/numerados/2009/decreto_6972.htm
http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/decretos/numerados/2009/decreto_6972.htm
http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/decretos/numerados/2009/decreto_6972.htm
http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_leis.php?id=10024
http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_leis.php?id=9899
http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_leis.php?id=9899
http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_leis.php?id=9899
http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/decretos/numerados/2011/decreto_7332.htm
http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/decretos/numerados/2011/decreto_7298.htm
http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/pagina_decretos.php?id=8274
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• Lei nº 17.257 de 25 de janeiro de 2011 - Dispõe sobre a organização da 

administrativa do Poder Executivo e dá outras providências. 

• Decreto nº 7.785 de 27 de dezembro de 2012 - Dispõe sobre a transferência de 

direitos e obrigações da Empresa de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa 

Agropecuária do Estado de Goiás - EMATER/GO para Agência Goiana de Assistência 

Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária-EMATER. 

• Decreto nº 7.741 de 18 de outubro de 2012- Institui Grupo de Trabalho para 

apresentação de proposta de reformulação da Política de Assistência Técnica e 

Extensão Rural. 

• Decreto nº 8.063 de 26 de dezembro de 2013 - Dispõe sobre medidas de contenção 

de despesas no âmbito do Poder Executivo e dá outras providências. 

• Lei nº 18.746 de 29 de dezembro de 2014 - Introduz alterações na Lei nº 17.257, de 

25 de janeiro de 2011, adequando-a às prescrições da Lei nº 18.687, de 03 de 

dezembro de 2014, e dá outra providências (definição de estruturas básicas e 

complementares). 

• Lei nº 18.687 de 03 de dezembro de 2014 - Dispõe sobre a reorganização 

administrativa do Poder Executivo de dá outras providências (criação e alteração de 

nomes de secretarias, conselho de gestão, dentre outros). 

• Decreto nº 8.276 de 13 de novembro de 2014 - Altera o Decreto nº 8.170, de 02 de 

junho de 2014, que regulamenta a Lei nº 17.867, de 20 de dezembro de 2012, que 

institui o Modelo de Gestão para Resultados no âmbito do Poder Executivo e dá 

outras providências. 

• Decreto nº 8.274 de 13 de novembro de 2014 - Altera o Decreto nº 8.170, de 02 de 

junho de 2014, que regulamenta a Lei nº 17.867, de 20 de dezembro de 2012, que 

institui o Modelo de Gestão para Resultados no âmbito do Poder Executivo e dá 

outras providências. 

• Decreto nº 8.273 de 13 de novembro de 2014 - Dispõe sobre exoneração e dispensa 

de pessoal e extinção de cargos e funções, na forma que especifica, e dá outras 

providências. 

http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_leis.php?id=9899
http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_decretos.php?id=10822
http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_decretos.php?id=10727
http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_decretos.php?id=12172
http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_leis.php?id=11816
http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/leis_ordinarias/2011/lei_17257.htm
http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/leis_ordinarias/2011/lei_17257.htm
http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_leis.php?id=11764
http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_decretos.php?id=13167
http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/decretos/numerados/2014/decreto_8170.htm
http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/decretos/numerados/2014/decreto_8170.htm
http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/decretos/numerados/2014/decreto_8170.htm
http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/leis_ordinarias/2012/lei_17867.htm
http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_decretos.php?id=13149
http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/decretos/numerados/2014/decreto_8170.htm
http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/decretos/numerados/2014/decreto_8170.htm
http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/decretos/numerados/2014/decreto_8170.htm
http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/leis_ordinarias/2012/lei_17867.htm
http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_decretos.php?id=13150
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• Decreto nº 8.236 de 22 de agosto de 2014 - Regulamenta o Bônus por Resultados 

instituído, no âmbito da Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e 

Pesquisa Agropecuária –EMATER-, pela Lei nº 18.594, de 1º de julho de 2014. 

• Lei nº 18.594 de 01 de julho de 2014 - Institui, no âmbito da Agência Goiana de 

Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária –EMATER, o Bônus por 

Resultados que especifica. 

• Lei nº 19.156 de 29 de dezembro de 2015- Promove acréscimos e alterações na Lei 

nº 10.460, de 22 de fevereiro de 1988. 

• Lei Complementar nº 118 de 06 de novembro de 2015- Altera a Lei Complementar 

nº 77, de 22 de janeiro de 2010, que dispõe sobre a adequação do Regime Próprio 

de Previdência dos Servidores -RPPS-, e dá outras providências. 

• Instrução Normativa nº 09-2015/SEGPLAN (29/10/2015) - dispõe sobre normas 

complementares do sistema de registro e controle eletrônico da frequência dos 

servidores públicos da Administração direta, autárquica e fundacional do Poder 

Executivo e dá outras providências. 

• Lei nº 19.019 de 25 de setembro de 2015- Dispõe sobre o controle de frequência do 

servidor no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Poder 

Executivo. 

• Decreto nº 8.438 de 21 de agosto de 2015 - Define os quantitativos das Funções 

Comissionadas de Coordenador/Supervisor -FCD-, destinadas ao atendimento dos 

órgãos e das entidades que especifica e dá outras providências. 

• Lei Estadual nº 18.934, de 06 de julho de 2015 - Faz alterações a estrutura 

organizacional do Poder Executivo. 

- Introduz alterações no Decreto nº 8.320, de 12 de fevereiro de 2015 (capacitação 

de servidores). 

• Lei nº 18.861 de 01 de junho de 2015 - Altera as Leis nos 10.460, de 22 de fevereiro 

de 1988, e 13.909, de 25 de setembro de 2001, e dá outras providências (estatuto 

dos servidores públicos). 

http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_decretos.php?id=13027
http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/leis_ordinarias/2014/lei_18594.htm
http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_leis.php?id=11536
http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_leis.php?id=19548
http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/leis_ordinarias/1988/lei_10460.htm
http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/leis_ordinarias/1988/lei_10460.htm
http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_leis.php?id=18089
http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_leis.php?id=9258
http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_leis.php?id=9258
http://www.sgc.goias.gov.br/upload/arquivos/2015-10/instrucao-normativa-009-2015-gab.pdf
http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_leis.php?id=16852
http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_decretos.php?id=13665
http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_decretos.php?id=13342
http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_decretos.php?id=13342
http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_decretos.php?id=13342
http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_leis.php?id=13312
http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/leis_ordinarias/1988/lei_10460.htm
http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/leis_ordinarias/1988/lei_10460.htm
http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/leis_ordinarias/2001/lei_13909.htm
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• Decreto nº 8.320 de 12 de fevereiro de 2015 -Estabelece medidas de contenção de 

gastos com pessoal e outras despesas correntes, no âmbito da administração direta, 

autárquica e fundacional do Poder Executivo e dá outras providências. 

• Decreto nº 8.861 de 29 de dezembro de 2016 - Dispõe sobre medidas de redução 

de gastos com pessoal e dá outras providências. 

• Decreto nº 8.860 de 29 de dezembro de 2016 - Exonera o pessoal que especifica dos 

respectivos Cargos de Provimento em Comissão. 

• Lei nº 19.574 de 29 de dezembro de 2016 - Dispõe sobre extinção de cargos em 

comissão, alteração de leis e dá outras providências com vistas à implementação do 

novo regime fiscal a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2017. 

• Lei nº 19.573 de 29 de dezembro de 2016 - Disciplina, nos termos do art. 95, inciso 

XVII, da Constituição Estadual, o pagamento dos adicionais de insalubridade e 

periculosidade aos servidores públicos do Estado de Goiás. 

• Decreto nº 8.808 de 25 de dezembro de 2016 -Institui o Sistema Eletrônico de 

Informações -SEI- e dá outras providências. 

• Lei nº 19.550 de 15 de dezembro de 2016 - Institui o serviço de contabilidade pública 

nos órgãos e nas entidades do Poder Executivo e altera a Lei nº 17.257, de 25 de 

janeiro de 2016. 

• Decreto nº 8.805 de 18 de novembro de 2016 - Altera o Decreto nº 7.433, de 06 de 

setembro de 2011, que veda a recepção de ato que disponibiliza servidor municipal 

comissionado ou contratado temporariamente para a administração direta, 

autárquica e fundacional do Poder Executivo e dá outras providências. 

• Lei nº 19.376 de 30 de junho de 2016 - Dispõe sobre a autonomia da Agência Goiana 

de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária - EMATER. 

• Decreto Nº 8.657 de 30 de maio de 2016 -Altera o Regulamento da Agência Goiana 

de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária - EMATER -, 

aprovado pelo Decreto nº 8.581, de 24 de fevereiro de 2016. 

http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_decretos.php?id=13342
http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_decretos.php?id=16311
http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_decretos.php?id=16307
http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_leis.php?id=21436
http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_leis.php?id=21435
http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/constituicoes/constituicao_1988.htm
http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_decretos.php?id=16223
http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_decretos.php?id=16223
http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_leis.php?id=21411
http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/decretos/numerados/2016/decreto_8805.htm
http://www.gabinetecivil.go.gov.br/decretos/numerados/2011/decreto_7433.htm
http://www.gabinetecivil.go.gov.br/decretos/numerados/2011/decreto_7433.htm
http://www.gabinetecivil.go.gov.br/decretos/numerados/2011/decreto_7433.htm
http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_leis.php?id=21230
http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_decretos.php?id=15708
http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_decretos.php?id=14285
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• Decreto de 09 de maio de 2016 - Designa o Assessor Especial da Governadoria, 

Jonathas Silva, para coordenar e supervisionar a atuação dos Secretários Executivos 

nos respectivos colegiados (Conselhos de Gestão). 

• Lei nº 19.260 de 15 de abril de 2016-Promove alterações na organização 

administrativa do Poder Executivo (criação de unidade básica de Secretaria 

Executiva nos Conselhos de Gestão). 

• Decreto nº 8.615 de 28 de março de 2016 - Introduz alterações no Decreto nº 7.141, 

de 06 de agosto de 2010, que dispõe sobre a concessão de diária e de indenização 

de transporte, no âmbito do Poder Executivo, e dá outras providências. 

• Decreto nº 8.581 de 24 de fevereiro de 2016 - Aprova o Regulamento da Agência 

Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária -EMATER-, e 

dá outras providências. 

• Lei nº 19.951 de 29 de dezembro de 2017 - Institui o programa de auxílio-

alimentação nos órgãos e nas entidades que especifica. 

• Lei nº 19.929 de 27 de dezembro de 2017 - Altera a Lei nº 16.921, de 08 de 

fevereiro de 2010, e dá outras providências. (Carreira de Gestor Governamental). 

• Lei nº 19.897 de 11 de dezembro de 2017 - Altera os valores dos subsídios dos 

cargos em comissão que especifica. 

• Decreto nº 9.069 de 10 de outubro de 2017 - Regulamenta o serviço de 

contabilidade pública nos órgãos e nas entidades do Estado de Goiás. 

• Lei nº 19.856 de 09 de outubro de 2017 - Altera a Lei nº 17.257, de 25 de janeiro 

de 2011, e dá outras providências (facultado a transferência de determinados itens 

do ativo remanescente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural e 

Pesquisa Agropecuária do Estado de Goiás – EMATER-GO, em liquidação, bem 

como, no que se refere a esta ser passível de ser submetida a processo de extinção, 

fusão ou cisão com qualquer das  empresas públicas e sociedade de economia 

mista em liquidação, sobre controle acionário do Estado, inclusive entre si, 

podendo alterar as respectivas denominações, visando a sua liquidação e extinção, 

http://www.abc.go.gov.br/arquivos/diariooficial/2016/05/11/001.pdf
http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_leis.php?id=21108
http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_decretos.php?id=15232
http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/decretos/numerados/2010/decreto_7141.htm
http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/decretos/numerados/2010/decreto_7141.htm
http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_decretos.php?id=14285
http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/leis_ordinarias/2017/lei_19951.htm
http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/leis_ordinarias/2017/lei_19951.htm
http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/leis_ordinarias/2017/lei_19929.htm
http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_leis.php?id=9284
http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_leis.php?id=9284
http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/leis_ordinarias/2017/lei_19897.htm
http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/leis_ordinarias/2017/lei_19897.htm
http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/decretos/numerados/2017/decreto_9069.htm
http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/decretos/numerados/2017/decreto_9069.htm
http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/leis_ordinarias/2017/lei_19856.htm
http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/leis_ordinarias/2017/lei_19856.htm
http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/leis_ordinarias/2011/lei_17257.htm
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observada a legislação federal aplicável; criação da Secretaria de Estado de Gestão 

e Planejamento e a Procuradoria de liquidação – PROLIQUIDAÇÃO). 

• Decreto nº 9.054 de 21 de setembro de 2017  - Altera o Decreto n° 8.808, de 25 de 

novembro de 2016, que institui o Sistema Eletrônico de Informações - SEI e dá 

outras providências. 

• Decreto nº 9.053 de 12 de setembro de 2017 - Dispõe sobre a concessão da Função 

Comissionada de Assessoramento Contábil -FCAC-, e dá outras providências. 

• Decreto nº 9.028 de 22 de agosto de 2017  - Introduz alterações no Regulamento 

da Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária 

– EMATER –, aprovado pelo Decreto nº 8.581, de 24 de fevereiro de 2016. 

• Decreto nº 9.026 de 18 de agosto de 2017 - Altera o Decreto nº 7.141, de 06 de 

agosto de 2010, que dispõe sobre a concessão de diária e de indenização de 

transporte, no âmbito do Poder Executivo. 

• Emenda Constitucional nº 54 de 02 de junho de 2017 - Altera o ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias para limitar os gastos correntes dos Poderes do Estado 

e dos órgãos governamentais autônomos, até 31 de dezembro de 2026. 

• Lei nº 19.659 de 01 de junho de 2017 - Dispõe sobre os Cargos em Comissão que 

especifica. 

• Decreto nº 8.940, de 17 de abril de 2017 - Regulamenta a avaliação especial de 

desempenho do servidor público civil em estágio probatório na Administração 

Pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo. 

• Lei nº 19.611 de 24 de março de 2017 - Altera a Lei nº 17.257, de 25 de janeiro de 

2011, que dispõe sobre a organização administrativa do Poder Executivo (altera 

redação dos Art. 1º, inciso XV  que trata da GOIAS PARCERIAS, PREVECOM,  e Art. 

9º da Lei 17.257, de 25 de janeiro de 2011, que trata de cargos em comissão. 

• Lei nº 19.576 de 06 de janeiro de 2017 - Institui o Fundo de Incentivo à Cultura da 

Soja – FICS – e dá outras providências. 

http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/decretos/numerados/2017/decreto_9054.htm
http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/decretos/numerados/2017/decreto_9054.htm
http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/decretos/numerados/2016/decreto_8808.htm
http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_decretos.php?id=16936
http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/decretos/numerados/2017/decreto_9028.htm
http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_decretos.php?id=14285
http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_decretos.php?id=14285
http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/decretos/numerados/2017/decreto_9026.htm
http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_decretos.php?id=8018
http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_decretos.php?id=8018
http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/emendas_constitucionais/emenda_constitucional_n54.htm
http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/leis_ordinarias/2017/lei_19659.htm
http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/decretos/numerados/2017/decreto_8940.htm
http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/leis_ordinarias/2017/lei_19611.htm
http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/leis_ordinarias/2011/lei_17257.htm
http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/leis_ordinarias/2011/lei_17257.htm
http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_leis.php?id=21440
http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_leis.php?id=21440
http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_leis.php?id=21440
http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_leis.php?id=21440
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• Instrução Normativa nº 001/2017 - Estabelece os procedimentos relativos ao 

funcionamento e à utilização do Sistema Eletrônico de Informações - SEI, no 

âmbito da administração direta, autárquica e Fundacional do Poder Executivo. 

• Instrução Normativa N° 013/2018 – Dispõe sobre as diretrizes e valores limites 

para contratação de serviços de vigilância, limpeza e conservação. 

• Decreto n° 9.251 de 25 de junho de 2018 -Institui os Comitês Permanentes para 

Questões da Mulher e da Diversidade, no âmbito do Poder Executivo estadual. 

• Lei nº 20.023 de 02 de abril de 2018 - Introduz alterações na Lei nº 10.460, de 22 

de fevereiro de 1988, e dá outras providências, quanto a participação de pessoas 

com deficiência em concursos públicos. 

• Decreto nº 9.143 de 22 de janeiro de 2018 - Estabelece normas complementares 

de programação e execução orçamentária, financeira e contábil para o exercício de 

2018. 

• Lei Complementar nº 138 de 18 de janeiro de 2018 - Dispõe sobre as 

responsabilidades e a eficiência da gestão pública no Estado de Goiás, cria a 

Comissão de Eficiência de Alto Nível e dá outras providências. 

• Decreto nº 9.134 de 10 de janeiro de 2018 - Introduz alterações no Decreto 

no 9.043, de 12 de setembro de 2017, que dispõe sobre a concessão da Função 

Comissionada de Assessoramento Contábil – FCAC. 

• Decreto nº 9.133 de 09 de janeiro de 2018 - Dispõe sobre a organização 

administrativa da comunicação da Administração Direta e Indireta do Estado de 

Goiás e dá outras providências. 

• Portaria n° 476/2019 de 27 de dezembro de 2019- fixa quantitativo por tipo de 

função Comissionada do Poder Executivo – FCPE. 

• Decreto nº 9.574 de 05 de dezembro de 2019 - Dispõe sobre a Carta de Serviços 

ao Cidadão e dá outras providências. 

• Decreto nº 9.541 de 23 de outubro de 2019 - Dispõe sobre a gestão dos veículos 

utilizados pela administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo 

e dá outras providências. 

http://www.sgc.goias.gov.br/upload/arquivos/2017-02/sei---todos.pdf
http://www.administracao.go.gov.br/files/InstruçãoNormativan°013-2020.pdf
http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_decretos.php?id=18305
http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_leis.php?id=22533
http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_leis.php?id=4221
http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_leis.php?id=4221
http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_decretos.php?id=17663
http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_leis.php?id=22490
http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_decretos.php?id=17654
http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_decretos.php?id=16936
http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_decretos.php?id=16936
http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_decretos.php?id=16936
http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_decretos.php?id=16936
http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_decretos.php?id=16936
http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_decretos.php?id=16936
http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_decretos.php?id=17609
http://www.administracao.go.gov.br/files/Portaria476SEAD.pdf
http://www.administracao.go.gov.br/files/Decreto9574.pdf
http://www.administracao.go.gov.br/files/Decreto9574.pdf
http://www.administracao.go.gov.br/files/GEMOG/Decreto9541.pdf
http://www.administracao.go.gov.br/files/GEMOG/Decreto9541.pdf
http://www.administracao.go.gov.br/files/GEMOG/Decreto9541.pdf
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• Decreto nº 9.527 de 07 de outubro de 2019 - Aprova o Regulamento da Agência 

Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária - EMATER-

, e dá outras providências. 

• Decreto nº 9.455 de 25 de junho de 2019 – dispõe de cargos de provimento em 

comissão aos quais se aplica o Art. 76 Da Lei nº 20.491/2019. 

• Lei nº 20.491 de 25 de junho de 2019 - Estabelece a organização administrativa do 

Poder Executivo e dá outras providências, fazendo alterações nas unidades básicas 

e complementares do Poder Executivo (reforma administrativa). 

• Decreto nº 9.434 de 25 de Abril de 2019 - Estabelece diretrizes para a elaboração 

do Plano Plurianual 2020-2023 e cria grupo de trabalho que especifica. 

• Portaria nº 041/2019 – CGE  Institui Grupo de Trabalho para realizar as atividades 

de consultoria, orientação e apoio necessárias a implantação nos órgãos e 

entidades do Poder Executivo da Gestão de Riscos, eixo IV do Programa 

Compliance Público - PCP instituído pelo Decreto nº 9.406, de 18 de fevereiro de 

2019. 

• Decreto n° 9.412 de 11 de março de 2019 - Institui Grupo de Trabalho para, no 

âmbito do Poder Executivo, realizar os estudos necessários às medidas de 

contenção de gastos com pessoal do Estado de Goiás. 

• Decreto nº 9.407 de 18 de fevereiro de 2019 - Altera o Decreto nº 9.376, de 2 de 

janeiro de 2019, que trata de despesas com diárias. 

• Decreto nº 9.406 de 18 de fevereiro de 2019 - Institui o Programa de Compliance 

Público no Poder Executivo do Estado de Goiás e dá outras providências. 

• Decreto nº 9.402 de 07 de fevereiro de 2019 - Dispõe sobre as regras de 

governança e o tratamento diferenciado para as empresas estatais de menor 

porte, nos termos da Lei federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016. 

• Decreto nº 9.401 de 07 de fevereiro de 2019 - Dispõe sobre a desnecessidade de 

novo provimento para os cargos em comissão nos casos que especifica (cargos de 

provimento  em  comissão da Lei estadual nº 17.257, de 25 de janeiro de 2011, 

que sofreram alteração do respectivo jurisdicionamento, sem modificação de sua 

http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_decretos.php?id=20752
http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_decretos.php?id=20752
http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_decretos.php?id=20752
http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_leis.php?id=23592
http://www.administracao.go.gov.br/files/GEMOG/DecretoNo9434.pdf
http://www.administracao.go.gov.br/files/GEMOG/DecretoNo9434.pdf
http://www.administracao.go.gov.br/files/GEMOG/DecretoNo9434.pdf
http://www.segplan.go.gov.br/files/DIARIOSUPLEMENTO14-03.pdf
http://www.segplan.go.gov.br/files/DIARIOSUPLEMENTO14-03.pdf
http://www.segplan.go.gov.br/files/DIARIOSUPLEMENTO14-03.pdf
http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_decretos.php?id=19663
http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_decretos.php?id=19656
http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_decretos.php?id=19655
http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_decretos.php?id=19655
http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_decretos.php?id=19655
http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_decretos.php?id=19650
http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_decretos.php?id=19649
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competência funcional por força da reforma administrativa promovida pela Lei 

estadual nº 20.417/2019). 

• Lei nº 20.417 de 06 de fevereiro de 2019 - Altera a Lei Estadual nº 17.257, de 25 

de janeiro de 2011, no que se refere aos nomes das Secretarias de Estado. 

• Decreto n° 9.400 de 05 de fevereiro de 2019 - Acresce dispositivo ao Decreto nº 

9.376, de 02 de janeiro de 2019, que estabelece medidas de contenção de gastos 

com pessoal e outras despesas correntes, no âmbito da administração direta, 

autárquica e fundacional do Poder Executivo e empresas estatais dependentes. 

• Decreto nº 9.399 de 05 de fevereiro de 2019 - Dispõe sobre a fiscalização a ser 

realizada em contratos, termos de colaboração ou fomento, acordos de 

cooperação, termos de parceria, contratos de repasse, contratos de gestão, 

convênios e quaisquer outros ajustes similares. 

• Decreto Legislativo nº 483 de 24 de janeiro de 2019- Reconhece o estado de 

calamidade pública de ordem financeira no Estado de Goiás, nos termos do 

Decreto nº 9.392, de 21 de janeiro de 2019. 

• Decreto nº 9.392 de 21 de janeiro de 2019  - Dispõe sobre a decretação de situação 

de calamidade financeira no Estado de Goiás. 

• Decreto nº 9.389 de 14 de janeiro de 2019- Cria o Grupo de Trabalho para o fim 

que especifica. Fica instituído Grupo de Trabalho para, no âmbito do Poder 

Executivo, realizar os estudos necessários à realização da reforma administrativa 

do Estado de Goiás. 

• Decreto nº 9.384 de 09 de janeiro de 2019 - Introduz alterações no Decreto nº 

9.376, de 02 de janeiro de 2019, que estabelece medidas de contenção de gastos 

com pessoal e outras despesas correntes, no âmbito da administração direta, 

autárquica e fundacional do Poder Executivo, e empresas estatais dependentes. 

• Decreto nº 9.381 de 08 de janeiro de 2019   - Introduz alteração no inciso I do Art. 

8º do Decreto nº 9.376, de 02 de janeiro de 2019, que estabelece medidas de 

contenção de gastos com pessoal e outras despesas correntes, no âmbito da 

http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_leis.php?id=23173
http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_leis.php?id=23173
http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_leis.php?id=23173
http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_decretos.php?id=19643
http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_decretos.php?id=19642
http://www.segplan.go.gov.br/files/decretocalamidade-publica.pdf
http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_decretos.php?id=19636
http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_decretos.php?id=19633
http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_decretos.php?id=19628
http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_decretos.php?id=19627
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administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo e empresas 

estatais dependentes. 

• Decreto nº 9.376 de 02 de janeiro de 2019 - Estabelece medidas de contenção de 

gastos com pessoal e outras despesas correntes, no âmbito da administração 

direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo e empresas estatais 

dependentes. 

• Lei nº 20.755, de 28 de janeiro de 2020 - dispões sobre o Plano Plurianual para o 

quadriênio 2020-2025. 

• Lei nº 20.754, de 28 de janeiro de 2020 - Estima a receita e fixa a Despesa do Estado 

para o exercício de 2020. 

• Lei nº. 20.741, de 17 de janeiro de 2020 - Dispõe sobre transparência da relação 

de contratos de locação de imóveis celebrados pelos órgãos e entidades públicas 

integrantes da administração direta e indireta. 

• Decreto nº 9.802, de 26 de janeiro de 2021- Dispõe sobre a regulamentação dos 

procedimentos que envolvem a execução, a estruturação, a organização, a 

padronização e a gestão da folha de pagamento na administração direta, 

autárquica e fundacional do Poder Executivo do Estado de Goiás. 

- Altera o Decreto nº 9.406, de 18 de fevereiro de 2019, que institui o Programa de 

Compliance Público no Poder Executivo-Decreto nº 9.794, de 21 de janeiro de 2021 

do Estado de Goiás. 

• Decreto nº 9.777, de 06 de janeiro de 2021- Institui o Manual de Redação do 

Governo do Estado de Goiás. 

 

3.6.3 PORTARIAS INSTITUCIONAIS 

 

• Portaria 2022-EMATER 169 - Institui a Secretaria Executiva do Comitê Setorial do 

Programa de Compliance Público na Agência Goiana de Assistência Técnica, 

Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária – EMATER. 

http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_decretos.php?id=19614
https://legisla.casacivil.go.gov.br/pesquisa_legislacao/103717/decreto-9802
https://legisla.casacivil.go.gov.br/pesquisa_legislacao/103713/decreto-9794
https://legisla.casacivil.go.gov.br/pesquisa_legislacao/103685/decreto-9777
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2022/05/Portaria-2022-EMATER-169-SEI.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2022/05/Portaria-2022-EMATER-169-SEI.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2022/05/Portaria-2022-EMATER-169-SEI.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2022/05/Portaria-2022-EMATER-169-SEI.pdf
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• Portaria 2022-EMATER 129 - Institui a Secretaria Executiva do Comitê Setorial do 

Programa de Compliance Público na Agência Goiana de Assistência Técnica, 

Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária – EMATER. 

• Portaria 2022-EMATER 128 - Reformula o Comitê Setorial do Programa de 

Compliance Público da Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e 

Pesquisa Agropecuária – EMATER e dá outras providências. 

• Portaria 2022-EMATER 123 - Dispõe sobre a Política de Gestão de Riscos da Agência 

Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária – EMATER 

e dá outras providências. 

• Portaria 2022-EMATER 128 - Reformula o Comitê Setorial de Compliance da 

Emater. 

• Portaria 2022-EMATER 183 – cria política de comunicação; 

• Portaria 2022-EMATER 169 – institui Secretaria Executiva de Compliance; 

• Portaria 2022-EMATER 123 – dispõe sobre política de Gestão de Riscos; 

• Portaria 2022-EMATER 103 - Nomeia os componentes do Comitê Técnico-Científico 

da Agência EMATER. 

• Portaria 2022-EMATER 101 - Institui a Secretaria Executiva do Programa de 

Compliance Público da AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO 

RURAL E PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMATER e dá outras Providências. 

• Portaria 2022-EMATER 91 - Designa Maria José Del Peloso para responder pela 

Presidência da AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E 

PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMATER, no período de 13/03/2022 a 22/03/2022, 

sem prejuízos das atribuições de seu cargo original. 

• Portaria 2022-EMATER 80 - Designa Maria José Del Peloso para responder pela 

Presidência da AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E 

PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMATER, no período de 21/02/2022 a 12/03/2022, 

em substituição ao titular, que estará em gozo de férias. 

• Portaria 2021-EMATER 458 - Institui a Comissão Permanente de Gestão Setorial do 

SIGMATE da Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa 

https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2022/04/Portaria-2022-EMATER-129-SEI.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2022/04/Portaria-2022-EMATER-129-SEI.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2022/04/Portaria-2022-EMATER-129-SEI.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2022/04/Portaria-2022-EMATER-129-SEI.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2022/04/Portaria-2022-EMATER-128-SEI.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2022/04/Portaria-2022-EMATER-128-SEI.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2022/04/Portaria-2022-EMATER-128-SEI.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2022/04/Portaria-2022-EMATER-128-SEI.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2022/04/Portaria-2022-EMATER-123-SEI.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2022/04/Portaria-2022-EMATER-123-SEI.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2022/04/Portaria-2022-EMATER-123-SEI.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2022/04/Portaria-2022-EMATER-123-SEI.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2021/08/Portaria-2020-EMATER-288.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2021/08/Portaria-2020-EMATER-288.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2021/08/Portaria-2020-EMATER-288.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2021/08/Portaria-2020-EMATER-288.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2021/08/Portaria-2020-EMATER-288.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2022/03/Portaria-2022-EMATER-103.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2022/03/Portaria-2022-EMATER-103.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2022/03/Portaria-2022-EMATER-103.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2022/03/Portaria-2022-EMATER-101.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2022/03/Portaria-2022-EMATER-101.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2022/03/Portaria-2022-EMATER-101.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2022/03/Portaria-2022-EMATER-101.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2022/04/portaria_2022_91_emater.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2022/04/portaria_2022_91_emater.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2022/04/portaria_2022_91_emater.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2022/04/portaria_2022_91_emater.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2022/04/portaria_2022_91_emater.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2022/03/Portaria-2022-EMATER-80.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2022/03/Portaria-2022-EMATER-80.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2022/03/Portaria-2022-EMATER-80.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2022/03/Portaria-2022-EMATER-80.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2022/03/Portaria-2022-EMATER-80.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2021/12/Portaria-2021-EMATER-458-SEI.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2021/12/Portaria-2021-EMATER-458-SEI.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2021/12/Portaria-2021-EMATER-458-SEI.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2021/12/Portaria-2021-EMATER-458-SEI.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2021/12/Portaria-2021-EMATER-458-SEI.pdf
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Agropecuária – EMATER, composta pelos servidores abaixo relacionados, para, sob 

a presidência do primeiro, gerenciar todo estoque de materiais do almoxarifado e 

realizar o inventário anual dos bens de consumo com seus respectivos valores. 

• Portaria 2021-EMATER 437 - Institui a Comissão Especial de Avaliação, Análise de 

Currículos e Realização de Entrevistas para o Processo Seletivo de contratação de 

servidores temporários da AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO 

RURAL E PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMATER. 

• Portaria 2021-EMATER 379 - Constitui Comissão de Avaliação Especial de 

Desempenho – CAED. 

• Portaria 2021-EMATER 341 - Nomeia os componentes do Comitê Técnico-Científico 

da Agência EMATER. 

• Portaria 2021-EMATER 338 - Designa IGOR HAYASAKI FRANCA, Engenheiro Civil, 

CREA-1014338875D-GO, servidor público, à disposição da Agência Goiana de 

Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária – EMATER, inscrito no 

CPF/MF sob nº 025.009.961-66, para atuar como fiscal dos contratos e das Obras 

de Engenharia realizadas pela EMATER, nos termos do que preceitua o artigo 67 

da Lei Federal nº 8666/93. 

• Portaria 2021-EMATER 325 - Designa os servidores relacionados para comporem, 

quando necessário, as Comissões de Sindicância e Processos Administrativos 

Disciplinares. 

• Portaria 2021-EMATER 316 - Institui a Secretaria Executiva do Programa de 

Compliance Público da Emater. 

• Portaria 2021-EMATER 053  - Constitui a Comissão de Mudança do Imobiliário da 

Emater. 

• Portaria 2021-EMATER 010 - Designa a Função Comissionada do Poder Executivo -

FCPE. 

• Portaria 2021-EMATER 169 - Designa servidores como gestores setoriais do 

Sistema de Gestão de Materiais do Estado SIGMATE. 

• Portaria 2021-EMATER 209 - Classificação de documentos sigilosos da Emater 

https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2021/12/Portaria-2021-EMATER-458-SEI.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2021/12/Portaria-2021-EMATER-458-SEI.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2021/12/Portaria-2021-EMATER-458-SEI.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2021/11/Portaria-2021-EMATER-437-SEI.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2021/11/Portaria-2021-EMATER-437-SEI.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2021/11/Portaria-2021-EMATER-437-SEI.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2021/11/Portaria-2021-EMATER-437-SEI.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2021/11/Portaria-2021-EMATER-437-SEI.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2021/11/Portaria-2021-EMATER-437-SEI.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2021/11/Portaria-2021-EMATER-437-SEI.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2021/10/Portaria-2021-EMATER-379-SEI.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2021/10/Portaria-2021-EMATER-379-SEI.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2021/10/Portaria-2021-EMATER-379-SEI.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2021/10/Portaria-2021-EMATER-379-SEI.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2021/10/Portaria-2021-EMATER-379-SEI.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2021/09/Portaria-2021-EMATER-341-SEI.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2021/09/Portaria-2021-EMATER-341-SEI.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2021/09/Portaria-2021-EMATER-341-SEI.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2021/09/Portaria-2021-EMATER-341-SEI.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2021/09/Portaria-2021-EMATER-341-SEI.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2021/09/Portaria_338_09092021.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2021/09/Portaria_338_09092021.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2021/09/Portaria_338_09092021.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2021/09/Portaria_338_09092021.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2021/09/Portaria_338_09092021.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2021/09/Portaria_338_09092021.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2021/09/Portaria_338_09092021.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2021/09/Portaria_338_09092021.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2021/09/Portaria_338_09092021.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2021/09/Portaria-2021-EMATER-325-SEI.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2021/09/Portaria-2021-EMATER-325-SEI.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2021/09/Portaria-2021-EMATER-325-SEI.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2021/09/Portaria-2021-EMATER-325-SEI.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2021/09/Portaria-2021-EMATER-325-SEI.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2021/09/Portaria-2021-EMATER-325-SEI.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2021/08/Portaria-2021-EMATER-316.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2021/08/Portaria-2021-EMATER-316.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2021/08/Portaria-2021-EMATER-316.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2021/08/Portaria-053.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2021/08/Portaria-053.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2021/08/Portaria-053.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2021/08/Portaria-010.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2021/08/Portaria-010.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2021/08/Portaria-010.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2021/08/Portaria-169.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2021/08/Portaria-169.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2021/08/Portaria-169.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2021/06/Portaria-2021-EMATER-209.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2021/06/Portaria-2021-EMATER-209.pdf
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SE CONSOLIDAR COMO A AGÊNCIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA 

APLICADA DE REFERÊNCIA NACIONAL. 

CREDIBILIDADE, COMPROMENTIMENTO, CONFIANÇA E ÉTICA, INOVAÇÃO, PROTAGONISMO,  
  TRANSPARÊNCIA

 

CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, PROPORCIONANDO AUMENTO DE 

RENDA E DA QUALIDADE DE VIDA NO CAMPO. 

• Portaria 2020-EMATER 290 – Institui Política de Gestão de Riscos da Emater. 

• Portaria 2020-EMATER 238 – Institui Comissão de análise dos convênios. 

• Portaria 2020-EMATER 225 – Institui Comissão GEO obras TCE. 

• Portaria 2020-EMATER 211 -  Institui Comissão de PAR e PAF. 

• Portaria 2020-EMATER 162 – Institui Pregoeiros e equipe de apoio. 

• Portaria 2020-EMATER 142  - Institui Teletrabalho. 

• Portaria 2020-EMATER 130  - Institui Coronavírus pandemia. 

• Portaria 2020-EMATER 125 – Institui Delegações para a DGI. 

• Portaria 2020-EMATER 123 – Institui Regras covid 19. 

• Portaria 2020-EMATER 105 – Institui Comissão de Licitação. 

• Portaria 2020-EMATER 101 – Institui Comissão CIPA 2018 2020. 

• Portaria 2020-EMATER 085 - Institui Grupo de trabalho Convênios. 

• Portaria 2020-Emater 079 -  Institui GT Gestão por Resultados. 

 

3.1.7 INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO 

3.1.7.1 Identidade Organizacional 

MISSÃO 
A Missão da EMATER é: 
 
 
 
 
 

VISÃO DE FUTURO 
A Visão de Futuro da EMATER é: 
 
 
 
 
 
 

VALORES ORGANIZACIONAIS 
Os Valores da EMATER são: 
 
 

https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2021/08/Portaria-290-Política-de-Gestão-de-Riscos.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2021/08/Portaria-290-Política-de-Gestão-de-Riscos.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2021/08/Portaria-290-Política-de-Gestão-de-Riscos.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2021/08/Portaria-290-Política-de-Gestão-de-Riscos.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2021/08/Portaria-290-Política-de-Gestão-de-Riscos.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2020/08/Portaria-2020-EMATER-238-Comissão-de-análise-dos-convênios.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2020/08/Portaria-2020-EMATER-238-Comissão-de-análise-dos-convênios.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2020/08/Portaria-2020-EMATER-238-Comissão-de-análise-dos-convênios.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2020/08/Portaria-2020-EMATER-238-Comissão-de-análise-dos-convênios.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2020/08/Portaria-2020-EMATER-238-Comissão-de-análise-dos-convênios.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2020/08/Portaria-2020-EMATER-225-Comissão-Geo-obras-TCE.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2020/08/Portaria-2020-EMATER-225-Comissão-Geo-obras-TCE.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2020/08/Portaria-2020-EMATER-225-Comissão-Geo-obras-TCE.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2020/08/Portaria-2020-EMATER-225-Comissão-Geo-obras-TCE.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2020/08/Portaria-2020-EMATER-225-Comissão-Geo-obras-TCE.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2020/08/Portaria-2020-EMATER-211-Comissão-de-PAR-e-PAF.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2020/08/Portaria-2020-EMATER-211-Comissão-de-PAR-e-PAF.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2020/08/Portaria-2020-EMATER-211-Comissão-de-PAR-e-PAF.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2020/08/Portaria-2020-EMATER-211-Comissão-de-PAR-e-PAF.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2020/08/Portaria-2020-EMATER-162-Pregoeiros-e-equipe-de-apoio.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2020/08/Portaria-2020-EMATER-162-Pregoeiros-e-equipe-de-apoio.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2020/08/Portaria-2020-EMATER-162-Pregoeiros-e-equipe-de-apoio.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2020/08/Portaria-2020-EMATER-162-Pregoeiros-e-equipe-de-apoio.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2020/08/Portaria-2020-EMATER-142-Teletrabalho.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2020/08/Portaria-2020-EMATER-142-Teletrabalho.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2020/08/Portaria-2020-EMATER-142-Teletrabalho.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2020/08/Portaria-2020-EMATER-142-Teletrabalho.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2020/08/Portaria-2020-EMATER-130-Coronavírus-pandemia.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2020/08/Portaria-2020-EMATER-130-Coronavírus-pandemia.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2020/08/Portaria-2020-EMATER-130-Coronavírus-pandemia.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2020/08/Portaria-2020-EMATER-130-Coronavírus-pandemia.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2020/08/Portaria-2020-EMATER-125-Delegações-para-a-DGI.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2020/08/Portaria-2020-EMATER-125-Delegações-para-a-DGI.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2020/08/Portaria-2020-EMATER-125-Delegações-para-a-DGI.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2020/08/Portaria-2020-EMATER-125-Delegações-para-a-DGI.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2020/08/Portaria-2020-EMATER-123-Regras-covid-19.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2020/08/Portaria-2020-EMATER-123-Regras-covid-19.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2020/08/Portaria-2020-EMATER-123-Regras-covid-19.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2020/08/Portaria-2020-EMATER-123-Regras-covid-19.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2020/08/Portaria-2020-EMATER-105-Comissão-de-Licitação.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2020/08/Portaria-2020-EMATER-105-Comissão-de-Licitação.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2020/08/Portaria-2020-EMATER-105-Comissão-de-Licitação.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2020/08/Portaria-2020-EMATER-105-Comissão-de-Licitação.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2020/08/Portaria-2020-EMATER-101-Comissão-CIPA-2018-2020.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2020/08/Portaria-2020-EMATER-101-Comissão-CIPA-2018-2020.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2020/08/Portaria-2020-EMATER-101-Comissão-CIPA-2018-2020.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2020/08/Portaria-2020-EMATER-101-Comissão-CIPA-2018-2020.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2020/08/Portaria-2020-EMATER-085-Grupo-de-trabalho-Convênios.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2020/08/Portaria-2020-EMATER-085-Grupo-de-trabalho-Convênios.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2020/08/Portaria-2020-EMATER-085-Grupo-de-trabalho-Convênios.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2020/08/Portaria-2020-EMATER-085-Grupo-de-trabalho-Convênios.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2020/08/Portaria-2020-Emater-079-GT-Gestão-por-Resultados.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2020/08/Portaria-2020-Emater-079-GT-Gestão-por-Resultados.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2020/08/Portaria-2020-Emater-079-GT-Gestão-por-Resultados.pdf
https://www.emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2020/08/Portaria-2020-Emater-079-GT-Gestão-por-Resultados.pdf
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PROMOVER O DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL. 

TODOS OS MUNICÍPIOS GOIANOS. 

OS AGRICULTORES FAMILIARES, MÉDIOS E GRANDES PRODUTORES E SOCIEDADE EM 

GERAL 

INCREMENTO DA RENDA DO PEQUENO PRODUTOR RURAL, ADOÇÃO DE TECNOLOGIAS 

MODERNAS, AUMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA, AQUECIMENTO DA ECONOMIA, 

VALOR AGREGADO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 

 

 

       
  NEGÓCIO 
       O negócio da EMATER é: 
 
 
 
 
 

MERCADO 
O mercado (área de atuação) da EMATER é: 
 
 

 
 
PÚBLICO ALVO 
O público-alvo da EMATER é: 
 
 
 
 

 
 
FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO 
Os Fatores Críticos de sucesso da EMATER são: 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.7.2 ANÁLISE SWOT 

Análise SWOT Institucional 

A análise SWOT é uma ferramenta utilizada como instrumento de planejamento, 

sendo muito utilizada pela Agência EMATER, seja para realizar e/ou alinhar o seu 

planejamento estratégico, como também, utilizada para efetuar planejamento das 

comunidades rurais assistidas pela EMATER, anualmente, realizando diagnóstico rápido 

participativo, objetivando estabelecer planos de trabalho junto a essas comunidades, 
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analisando as suas fortalezas, fraquezas, oportunidades e ameaças, bem como, para 

análise de seus processos de riscos. 

Abaixo apresentamos a Matriz SWOT da Agência EMATER, referente ao seu 

Planejamento Estratégico, conforme a seguir: 

MATRIZ SWOT 

AMBIENTE INTERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s 

FORÇAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w 

FRAQUEZAS 

Capilaridade; ++++ Técnicos desatualizados; +++ 

Credibilidade; +++ Limitações de recursos financeiros; 

Multidisciplinariedade; +++ Escassez de RH; +++ 

Experiência quadro técnico; ++++ Falta de formação de expertise; ++ 

Sistema de acompanhamento de gestão 

(Emater Mobi, Sistec); 

Idade média avançada dos empregados; +++ 

Capacidade de mobilização; ++ Contratações temporárias; ++ 

Qualidade de "entrega" dos técnicos ao 

produto final (produtor/cliente); ++ 

Ambiente de trabalho de Unidades Locais 
inadequado (imóvel); ++ 

Estrutura de pesquisa ampla; ++ Falta de planejamento estratégico; + 

SEI; +++ Falta de indicadores de resultado; + 

Portfólio de pesquisa; ++ Falta de política de valorização do servidor; 
+++ 

Oferta de combustível; ++ P.D.V sem concurso (falta de equipe); 

Recursos para manutenção de veículos; 
++ 

Falta de sinergia; 

Conhecimento; ++ Comunicação interna ineficiente; +++ 

Banco de dados de produtores; +++ Falta de interesse interno em 
aprimoramento; ++ 

Parcerias com Prefeituras; +++ Infraestrutura/ equipamento/ frota 
insuficientes e inadequadas; + 

Compromissos; +++ Almoxarifado; 

Logística; ++ Fundo rotativo muito burocrático; 

Resiliência; Falta de oficinas credenciadas para 
manutenção de veículos em diversos 
municípios; ++ 

Aplicativo Mobi; +++  Falta de treinamentos específicos; + 

Postagens de projetos através de portal 
de crédito; +++ 

Localização de algumas unidades locais; + 

SISTEC; ++ Avaliação de desempenho; 

Marca Emater; ++++ Operacionalização do SEI; + 

Instituição pública exclusiva; ++ Não conhecimento das normas; + 
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.../ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s 

FORÇAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 w 

FRAQUEZAS 

Estrutura organizacional; ++ Não cumprimento da hierarquia; 

Máquinas e equipamentos; +++ Falta de Feedback dos processos; 

RIR; ++ Mão de obra desqualificada; 

Veículo e combustível suficiente; Posturas individualistas; 

Servidores capacitados; Falta de reuniões periódicas; 

Demanda do Público; Internet lenta; 

Assistência Técnica e comportamental; Reduzido quadro de pesquisadores; 

Trabalho em equipe; Falta de veículos novos para recompor 
frota; 

Relacionamento com Prefeituras; Descontinuidade nas gestões; 

Materiais didáticos para trabalho; Drástica redução de pesquisadores; 

Infraestrutura de apoio; Insubordinação; 

Diretoria Comprometida; Processos de aquisição; 

Boa estrutura de computadores e 
periféricos; ++ 

Dificuldade na adoção de inovações; 

Funcionamento das 19 Unidades Locais que 
compõem a Região Planalto; 

Análise de dados, relatórios sistematizados; 

Contar com técnicos especializados para 
ministrar cursos: 
 - Área Econômica: bovino de corte/leite, 
avicultura, olericultura e fruticultura;  
- Área Social: derivados de carne/leite, 
doces e compotas, artesanatos, corte e 
costura, e muitos outros; 

Não reconhecimento profissional; 

Experiência em áreas específicas, como: 
meio-ambiente, crédito rural, 
geolocalização por parte de alguns técnicos 
da Região Planalto; 

Falta de interação entre as áreas; 

Veículos, computadores com 
internet/intranet e GPS em todas as 
Unidades Locais da Região Planalto; 

Política salarial deficitária; 

Bom conceito ético, moral e técnico da 
Emater junto a sociedade; 

Falta de sistematização de calendários de 
eventos; 

Informatização dos atendimentos (banco 
de dados); EMATER MOBI; 

Acesso regular da intranet pelo servidor; 

Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária; Planejamento estratégico sem 
continuidade; 

Equipe Administrativa da Unidade Regional 
Planalto completa com competência 
específica para o trabalho desempenhado; 

Descentralização das ferramentas de 
comunicação interna; 

Trabalho sistematizado tanto na área 
técnica (SISTEC/SISDAP/ 
SISCRED) como na área administrativa 
(SISCONTAR); 

Falta de Fé; 

Avaliação; Reduzido número de servidores tanto na 
área administrativa como na área técnica; 

A Região conta com 20 Unidades com 
instalações e equipamentos prioritários ao 
trabalho; 

Falta de progressão vertical por mérito 
(desempenho superior, mestrado, 
doutorado e especializações; 



 

 

 
      
Programa de Compliance Público – PCP  
           Eixo IV – Gestão de Riscos 
Estabelecimento de Escopo, Contexto e Critérios 

 

54 
 

.../ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s 

FORÇAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w 

FRAQUEZAS 

Pagamento dos proventos mensais – 
salário creditado nos prazos legais; 

Baixos salários de servidores 
comissionados, além de desvios de função; 

Parceria com instituições (Agentes 
(Agentes Financeiros, Prefeitura e Câmara); 

Instabilidade dos servidores comissionados 
e cedidos de prefeituras; 

Bom relacionamento com as autoridades e 
com o público alvo; 
 

Atendimento no máximo a 30% dos 
agricultores familiares do Estado; 

Estrutura física da Estação de Araçu; Servidores sem compromisso com o 
trabalho. Ressaltamos que é minoria, mas 
temos; 

Rede de escritórios Locais; Dificuldades de manuseio com a 
informática; 

SISTEC eficiente; Baixa arrecadação financeira; 

Rede de Apoio Interno dos Profissionais 
(Interação); 
 

Centralização das compras de materiais 
básicos, como: papel A4, toner, canetas, 
etc. Em Goiânia, dificultando nossa 
autonomia logística no interior – Regionais 
e Locais; 

Interesse por parte dos servidores em 
assimilar o novo;   
 

Falta de recomposição do quadro de 
servidores através de concursos (último 
concurso em 1993); 

Ampliação do atendimento a produtores 
rurais;  
 

Ausência de Plataforma Tecnológica 
adequada para operação e execução de 
alguns trabalhos relevantes (Fundo 
Rotativo – Programa Próprio); 

Servidores em todo o estado aptos a 
executar os processos internos; 
 

Falta de Ergonomia Física no ambiente de 
trabalho (Ex.: cadeiras p/digitação – 
objetivo: prevenir doenças ocupacionais 
sérias, maior rendimento no trabalho); 

Bom relacionamento Interpessoal; 
 

Ausência de Padronização geral dos 
procedimentos adm. (arquivo, c/ aplicação, 
organograma, documentos internos 
(padronizar, adotar e cobrar); 

Utilização das redes sociais para divulgação 
do trabalho; 

Falta de gratificação remunerada para 
Chefia Local (Melhor a gestão e 
Comprometimento); 

Premiação de técnicos por resultado 
alcançados; 

Falta de formação para os administrativos 
nos trabalhos de: Fundo Rotativo, SEI e 
outras atividades relevantes ao cargo; 

Remuneração/premiação por desempenho 
e metas; 

Não divulgação de Resultados Obtidos; 

Equipe comprometida; Equipes Locais reduzidas; ++ 

Tecnologias disponíveis para os produtores 
rurais; 

Falta de tendas e material para eventos 
como: dia de campo, dia especial, feiras 
agropecuárias, etc.; 

Pagamento salarial em dia; Falta de concurso público para reposição do 
corpo técnico e administrativo; 
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.../ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s 

FORÇAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w 

FRAQUEZAS 

Quadro de servidores historicamente 
acessível a novos conhecimentos; 

Falta de sede própria de unidades locais, 
ficando na dependência das Prefeituras e 
outras entidades; 

Oferta de cursos de longa distância por 
instituições públicas e privadas; 

Ausência de projetos destinados a captação 
de recursos; 

Arrecadação com venda de sementes e 
mudas; 

Mobiliário das unidades locais sucateado; 

Material de escritório e limpeza; Dificuldades de manuseio com a 
informática; 

Patrimônio; Falta de uma diretriz institucional firme e 
consolidada; 

Facilidade de comunicação com a gestão; Deficiência na interação extensão/Pesquisa 
nas atividades finalísticas; 

Recursos a nível de Prefeitura e Crédito 
Rural; 

Baixa Remuneração dos servidores; 

Gestão focada em resultado; Falta de treinamento da EMATER MOBI a 
nível de campo; 

Rede de comunicação via e-mail e 
WhatsApp; 

Falta de organização com distribuição de 
responsabilidades; 

Arrecadação por serviços executados; Falta de equipamentos para ministrar 
cursos; 

Uso de ferramentas online para reuniões 
da regional; 

Inexistência de um Fundo rotativo local; 

Estrutura física e de equipamentos em boas 
condições; 

Falta de materiais e equipamentos (Nível 
óptico, Drone, Celular); 

T.I. em expansão e desenvolvimento;  

Desenvolvimento de projetos, novas 
tecnologias e metodologias de trabalho; 

Dificuldade dos servidores na compreensão 
e aplicação de inovações tecnológicas 
vinculadas às ciências da informação digital; 

Fácil contato com as agências bancárias; Falta de uma Política de Marketing mais 
agressiva; 

Implantação de ações de acordo com a 
realidade de cada U.L.; 

Inexistência de um programa de aporte 
financeiro específico para capacitação de 
pessoal; 

Equipe unida e comunicativa (uns sempre 
apoia e esclarece as dúvidas dos outros); 

Equipes Locais desestruturadas - falta de 
técnicos e administrativos para execução 
das ações; 

Comprometimento e grande amor pela 
ATER; 

Prédio necessitando de reforma (UL); 

Pesquisadores de referência; Aumentar o orçamento da empresa; 

Criação de softwares específicos para as 
ações de ATER; 

Servidores com contratos temporários; 

Recurso arrecadado não fica para o 
município que arrecadou; 

Reavaliação do nível de atendimento ao 
público alvo; 

Unidade Local: bem localizada e bem 
equipada; 

Técnicos não seguem protocolos de 
verificação de mensagens diárias e 
respostas; 

Conhecimento da realidade do município; Orçamento truncado; 
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.../ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s 

FORÇAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w 

FRAQUEZAS 

Grande prestigio e entre agricultores 
familiares; 

Dificuldade em assimilar processos que 
necessitam conhecimentos específicos da 
informática; 

Emissão de Declaração de Aptidão ao 
Pronaf (DAP); 

Logística deficitária; 

Dia a dia com o cliente- sequência de 
atividades; 

Falta de EPIs em todos os níveis; 

Reduzidos custos de operação das ações Faltam técnicos especialistas; 

Reativação do centro de treinamento; Falta de zelo da frota; 

Frota de veículos conservada e disposição 
das Unidades Locais; 

Perda da credibilidade da empresa; 

Proximidade com a Regional da Emater e 
com a capital do Estado; 

Indefinição de objetivos; 

AGRO E-SOCIAL; Falta de material de expediente; 

Porcentagem de Recurso 
próprio(projetos); 

Falta de foco nas ações; 

Diversificados produtos de pesquisa; Não cumprimento da hierarquia; 

Carteira de clientes (produtores assistidos; Máquinas e equipamentos deficitários; 

Laboratórios de pesquisa; Internet ruim; 

Acesso a Fazenda Santa Vitória e CENTRER; Falta de funcionário (a) na área social; 

Acervo técnico dentro do CENTRER em fase 
de conclusão; 

Lentidão de direcionamentos e soluções; 

Solo e água da Estação Experimental de 
Anápolis; 

Material tecnológico insuficiente; 

Parcerias de pesquisa institucionalizadas; Falta de vigilância nas estações; 

 Estradas de Araçu em estado ruim; 

Diminuição do corpo técnico pelo PDV, 
aposentadorias e ausência de incentivo 
para a melhoria. 

Perda de legado e expertises. Estamos 
perdendo funcionários com vasta 
experiência, que não tiveram a 
oportunidade de passar para os novos todo 
o seu know-how; 

 Falta de instrutores qualificados para 
administrar cursos em algumas áreas; 

 Assessoramento técnico a nível regional e 
central é insuficiente; 

 Falta de terceirizar serviços (Exemplo: 
gráficos); 

 Diferenças salariais entre os níveis técnicos 
e administrativos. Diferenças salariais de 
forma geral; 

 Falta de uma forma de premiar o bom 
trabalho executado por funcionários 
comissionados e de prefeituras. Falta de 
incentivo aos funcionários 
emprestados/comissionados; 

 Falta de comprometimento de alguns 
técnicos/administrativos para com o 
trabalho; 
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.../ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s 

FORÇAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w 

FRAQUEZAS 

 Insegurança com relação à continuidade 

 (comissionados e funcionários de 
prefeituras); 

 Falta de equipe técnica multidisciplinar e 
preparada para elaborar projetos para 
viabilizar convênios e recursos, 
governamentais e não governamentais, no 
Brasil e no exterior; 

 Descontinuidade da gestão; 

 Conflitos internos; 

 Pouco Material técnico e institucional para 
distribuição e divulgação na realização de 
evento; 

 técnicos - perda do material Técnicos de 
outros órgãos despreparados quando 
ingressam na EMATER - falta de 
treinamento; 

 Falta investimento em divulgação efetiva 
dos trabalhos desenvolvidos a nível de 
campo; 

 Falta de logística de estoque, distribuição e 
qualidade; 

 Ausência de rotina de trabalho dos 
laboratórios; 

 Estradas de Araçu em estado ruim; 

 Os laboratórios faltam regularização 
normativa para prestação de serviços; 

 Falta de reforma das estações; 

 Ausência de certificações 17025 nos 
laboratórios; 

 Interrupção de pesquisas (projetos em 
andamento); 

 Não tem política de continuidade das 
atividades/ações de pesquisa; 

 Falta certificar os laboratórios para emissão 
de laudos; 

 Falta mão-de-obra para experimentos de 
pesquisa; 

 Ausência de reuniões entre os 
pesquisadores para apresentação dos 
projetos; 

 Número reduzido de pesquisadores com 
pós-graduação em razão da falta de 
incentivo do órgão para a capacitação em 
universidades federais e privadas; 

 Falta de levantamento dos produtores para 
captar demandas; 

 Ausência de recursos para materiais de 
consumo nos laboratórios; 
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.../ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s 

FORÇAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w 

FRAQUEZAS 

 Interrupção de pesquisas (projetos em 
andamento); 

 Não tem política de continuidade das 
atividades/ações de pesquisa; 

 Falta de capacitação dos técnicos para 
desenvolvimento de projetos; 

 Ausência de assistente social para os 
técnicos da Emater; 

 Ausência de convênios com Universidades 
Privadas para a disponibilização de 
estagiários e consequente desenvolvimento 
de projetos; 

 Ausência de assistente social para os 
técnicos da Emater; 

 Ausência de custeio para a publicação dos 
artigos dos pesquisadores; 

 Ausência de sistema informatizado em 
tempo real para a pesquisa (demonstrando 
quais estão sendo realizadas, o status, as 
fases, etc.); 

 Ausência de planejamento das ações (falta 
o levantamento das demandas de pesquisas 
pelos técnicos com as necessidades dos 
produtores rurais e reunião destes com a 
área da pesquisa para desenvolvimento de 
projetos); 

 Ausência de planejamento das ações (falta 
o levantamento das demandas de pesquisas 
pelos técnicos com as necessidades dos 
produtores rurais e reunião destes com a 
área da pesquisa para desenvolvimento de 
projetos); 

 Limitações de recursos para estações; 

 Falta de reforma das estações; 

 Furtos de parcelas dos produtos prejudicam 
resultados das pesquisas; 

 Proximidade das estações com perímetro 
urbano - acesso de terceiros através das 
cercas; 

 Ausência de assistente social para os 
técnicos da Emater; 

 Ausência de assistente social para os 
técnicos da Emater; 

 Ausência de custeio para a publicação dos 
artigos dos pesquisadores; 

 Baixa utilização de equipamentos 
modernos (ex. DRONES); 

 Infraestrutura para a pesquisa deficiente. 
(máquinas e equipamentos); 
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.../ 

 

 

 

s 

FORÇAS  

 

 

w 

FRAQUEZAS 

 Ausência de sistema informatizado em 
tempo real para a pesquisa (demonstrando 
quais estão sendo realizadas, o status, as 
fases, etc.); 

 Ausência de planejamento das ações (falta 
o levantamento das demandas de pesquisas 
pelos técnicos com as necessidades dos 
produtores rurais. 

 

AMBIENTE EXTERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O 

OPORTUNIDADES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T 

AMEAÇAS 

Concurso público; Falta de concurso público; 

Portfolio de pesquisas disponíveis; Insegurança jurídica; 

Demanda elevada; Ingerências políticas; +++ 

P.D.V; Contratações de comissionados em 
substituição de efetivos; 

Contratação de comissionados 
estado/prefeitura; 

Material tecnológico insuficiente; 

Parcerias; Discrepância salarial entre técnico e 
administrativo; 

Demanda elevada; Crise financeira (federal, estadual e 
municipal); 

Interesse dos produtores rurais; P.D.V sem concurso; 

Parceria ANATER; Produtores Desmotivados; 

Parceria com cooperativas e Associações 
de Produtores Rurais; 

Êxodo Rural; 
 

Produção agropecuária diversificada; Falta de Sucessão Familiar; 

Política pública para viabilizar recursos no 
orçamento do Estado; 

Crise Econômica Atual e burocracias nas 
regularizações ambientais (licenças, 
outorgas, etc.); 

Projeto em construção para convênio de 
adesão de cursos de pós graduação com a 
UFG; 

Demanda por alimentos produzidos pela 
agricultura familiar; 

Projeto em construção para convênio de 
adesão de cursos de pós graduação com a 
UFG; 

Corte de Convênios Municipais e falta de 
Uma Política de Governo para a ATER; 
 

Aumento das exigências ambientais 
gerando necessidade de melhor assistência 
aos produtores; 

Falta de investimento em marketing para 
pesquisa; 

Necessidade crescente de alimentos e 
fibras para suprir a demanda mundial; 

Falta de Programas locais do Governo; 

Presença de grande número de mini e 
pequenos produtores no estado carentes 
de tecnologia e que não são de interesse 
das empresas particulares; 

 

Demanda dos consumidores por produtos;  
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.../ 

 

 

 

 

 

 

 

 

O 

OPORTUNIDADES  

 

 

 

 

 

 

 

T 

AMEAÇAS 

Intercambiar com outras empresas e 
entidades para desenvolvimento de 
tecnologias afins; 

Corte de recursos financeiros pelos 
governos; 

Vocação agrícola do estado de Goiás; Preço dos Insumos; 

Melhorar a credibilidade junto aos 
produtores rurais; 

Situação fundiária irregular causando 
dificuldade de acesso ao crédito rural; 

Acesso aos Programas de Alimentação 
Escolar PNAE/PAA; 

Concorrência de outras instituições.; 

Linhas de Crédito Rural; Chamadas Públicas; 

Processo de trabalho com os parceiros; Má condição de estradas vicinais; 

Atendimento multidisciplinar;  Extinção da Empresa pelo Governo; 

Concurso público; Descontinuidade de projetos; 

Arrecadação com crédito rural; Falta de Convênio com prefeituras; 

Projeto ser natureza – meio ambiente; Processo político de interesse; 

Participação em Feiras Agropecuárias. Concorrência desleal; 

Alta demanda de assistência técnica pelos 
agricultores familiares; 

Deixar de ser referência no cenário 
agropecuário como ATER pública e gratuita; 

Agronegócio em alta neste momento; Falta de Programas Sociais do Governo; 

Assentamentos desamparados e sem ATER; Ampliação de convênios com Prefeituras; 

Cooperativas, associações rurais e sindicato 
rurais e dos trabalhadores; 

Eleições municipais: elaborar sugestões, 
junto com entidades rurais; 

Novas Política públicas existentes para o 
setor; 

Pandemia do Corona Vírus. 

Parcerias: Embrapa (pesquisa), 
universidades (ensino), Branco do Brasil e 
outros órgão e entidades; 
 

Criação de Programas da agência voltados 
para as atividades fins, tais como: 
melhoramento genético do rebanho 
leiteiro com usos de inseminação artificial 
ou outros, desenvolvimento da piscicultura, 
da fruticultura e outros, podendo ser de 
iniciativa Local, Regional ou Central 
(estadual); 

Bom relacionamento com o governo 
municipal; 

 

Fortalecimento de vínculos com os 
municípios para contratação de convênios; 

 

 

3.1.7.3 Objetivos Estratégicos 

 

 Os Objetivos Estratégicos da Agência Emater foram estabelecidos em seu 

Planejamento Estratégico, por Perspectivas de Resultados, que estão interligadas, de 

forma a traduzir a Visão e a Missão da Organização, que são conforme a seguir: 
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Perspectiva de Resultados com as Partes Interessadas  

• Objetivo 1 - fortalecimento de assistência técnica e extensão rural e pesquisa 

agropecuária; 

• Objetivo 2 - aumentar a satisfação do cliente; 

Perspectiva de Resultados com Parceiros 

• Objetivo 1 - fortalecimento de parcerias e convênios. 
 

Perspectiva de Resultados com Responsabilidade Social 
• Objetivo 1 - inovação na gestão pública da EMATER; 

• Objetivo 2 - desenvolvimento rural sustentável; 

• Objetivo 3 - transparência na gestão pública da EMATER. 

Perspectiva de Melhoria de Processos Internos 

• Objetivo 1 - transparência na gestão pública da EMATER; 

• Objetivo 2 - avaliação de publicações pelo comitê de editoração e publicação; 

• Objetivo 3 - desenvolvimento de tecnologias; 

• Objetivo 4 - produção de sementes de qualidade física-fisiológica-sanitária; 

• Objetivo 5 - transformação pública; 

• Objetivo 6: implantação do Compliance Público; 

• Objetivo 7: monitoramento de indicadores. 

Perspectiva de Desenvolvimento e Crescimento de Pessoas 

• Objetivo 1: capacitação de produtores rurais com intuito de aumentar a renda e 

a qualidade de vida das famílias; 

• Objetivo 2: qualificação de servidores com o desenvolvimento de 

conhecimento, habilidades e atitudes; 

• Objetivo 3: fortalecimento das lideranças; 

• Objetivo 4: incentivo a proatividade e gestão de resultados. 

Perspectiva para Modernização da Estrutura Física e da Tecnologia 

• Objetivo 1: finalização das obras da sede própria e centrar. 

• Objetivo 2: reforma das estações experimentais 

• Objetivo 3: construção de subestação de energia 
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• Objetivo 4: investimento em novas ferramentas como sistemas e aplicativo 

EMATER 

• Objetivo 5: reforma de unidades locais e regionais. 

 Perspectiva para o Crescimento do Orçamento

Objetivo 1: busca contínua por fontes de recursos financeiros para manutenção, 

desenvolvimento de ações técnicas e científicas da EMATER, para promoção do 

desenvolvimento rural 

3.1.7.3.1 Mapa Estratégico 

 O processo de construção do Mapa Estratégico da Agência EMATER iniciou com 

a escolha dos objetivos específicos alinhados à tradução de sua Visão e Missão 

Organizacional.  

Para a construção do Mapa Estratégico da EMATER, foram consideradas as 

perspectivas de Desenvolvimento e Crescimento, Melhoria e Resultados. 

Abaixo apresentamos o Mapa Estratégico da Agência EMATER, constante de seu 
planejamento estratégico (emater.go.gov.br/wp/wp-content/uploads/2021/08/Planejamento-

Estratégico-EMATER-GOIÁS-2020-2023. PDF)  
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3.1.7.3.2 Plano Plurianual 2020-2023 

 Conforme definido no Plano Plurianual/PPA 2020-2023, os programas da Agência 

EMATER, são: 

CATEGORIA PROGRAMAS DESCRIÇÃO 

 

 

Finalístico 

 

 

1035 – O Agro é de 

Todos 

Aumento da rentabilidade das famílias rurais e 

diminuição do número de produtores com renda inferior 

a um salário mínimo. Assegurar a economia do Estado de 

Goiás por meio da manutenção e aprimoramento dos 

status sanitários, conquista de novos mercados da saúde 

pública. 

 

Apoio 

Administrativo 

 

 

 

 
4200 – Gestão e 

Manutenção 
 

Alocar meios destinados à gestão administrativa que não 
concorram diretamente na produção de bens e serviços 
específicos gerados pela implementação de ações afins. 
 

 
4100 – Encargos da 
Folha de Pagamento 
dos Servidores Público 

Registrar as despesas da folha de pagamento dos 

servidores públicos designados para o cumprimento de 

funções nos órgãos e entidades da administração pública 

estadual. 

 

Demonstrativo do Programa Finalístico - 1035 – O AGRO É DE TODOS 

Ações por Produto/PPA 
 

Ação 2122 - Assistência Técnica e Qualificação para o aumento do emprego e renda no 

Setor Agropecuário 
 

Produtos: 

7576 - Cadeia produtiva regional implantada; 

7810 - Família do produtor rural realizado; 

7930 - Muda produzida; 

8066 - Produtor rural assistido (resultado incluído no atendimento ao produtor rural  

            realizado) 

8150 - Semente produzida 

8153 - Servidor Capacitado e atualizado 

8417 - Evento técnico/científico agropecuário realizado; 

9076 - Atendimento ao produtor rural realizado; 

9806 - Unidade de transferência de tecnologia implantada 

10020 - Produtor Rural capacitado 
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Ação 2123 – Desenvolvimento de Pesquisas, Análise e Recomendações Tecnológicas 
 

Produtos: 
7508 - Análise laboratorial realizada;  

8085 - Projeto de Pesquisa Implantado; 

8107 - Publicação Técnico e Científica realizada; 

8404 - Tecnologia agropecuária validada e implementada; 

Ação 2124 – Modernização e Inovação da estruturação Física e de Recursos 
 

Produtos: 

7515 - Aplicativo para produtor rural e técnico da EMATER implantado; 

7646 - Complexo de inovação rural concluído 

7771 - Estação da Emater reformada; 

9794 - Subestação de energia construída. 

8262 - Unidade da EMATER reformada. 

8272 - Usina de beneficiamento de sementes adquirida 
 

Objetivos Estratégicos/Ações por Perspectiva (PE)  X Metas PPA 
 

a.  Perspectiva de Resultados com As Partes Interessadas 

OBJETIVO 1 - FORTALECIMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL E 
PESQUISA AGROPECUÁRIA 

 

AÇÃO 1: realizar atendimento ao produtor rural em todo o Estado de Goiás, de 

forma regionalizada, no período de 2020 -2023, objetivando promover o 

Desenvolvimento Rural Sustentável, junto às comunidades rurais, através de uma 

assistência técnica de qualidade, para contribuir com a geração de renda e 

qualidade de vida das famílias rurais. 
 

METAS DA AÇÃO 1 
Tabela de Metas Físicas (PPA) - Atendimento ao produtor Rural 

REGIÃO                  META/ANO POR REGIÃO 

2020 2021 2022 2023 

Região Centro Goiano (Eixo BR-153) 4.500 6.600 5.200 5.200 

Região Entorno do Distrito Federal 3.800 5.350 4.950 4.950 

Região Metropolitana de Goiânia 2.500 4.100 3.490 3.490 

Região Nordeste Goiano 3.000 4.500 3.800 3.800 

Região Noroeste Goiano (Estrada do Boi) 1.000 2.150 1.900 1.900 

Região Norte Goiano 2.200 3.750 3.160 3.160 

Região Oeste Goiano (Eixo GO-060) 4.500 7.250 6.400 6.400 

Região Sudeste Goiano (Estrada de Ferro) 1.700 3.100 2.750 2.750 

Região Sudoeste Goiano 3.300 5.900 5.450 5.450 

Região Sul Goiano 2.000 3.300 2.900 2.900 

TOTAL 28.500 46.000 40.000 40.000 

Indicador - nº de atendimentos realizados 
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AÇÃO 2: implantar unidades de transferência de tecnologia de forma regionalizada, 

objetivando a validação de produtos frutos de pesquisa agropecuária e/ou a 

apresentação de novas práticas tecnológicas, que servirão de referência para 

produtores de diversas regiões do Estado de Goiás. 
 

METAS AÇÃO 2 
Tabela de Metas Físicas (PPA)– Transferência de Tecnologias 

REGIÃO                  META/ANO POR REGIÃO 

2020 2021 2022 2023 

Região Centro Goiano (Eixo BR-153) 4 4 4 4 

Região Entorno do Distrito Federal 3 3 3 3 

Região Metropolitana de Goiânia 2 2 2 2 

Região Nordeste Goiano 3 3 3 3 

Região Noroeste Goiano (Estrada do Boi)     

Região Norte Goiano 3 3 3 3 

Região Oeste Goiano (Eixo GO-060) 5 5 5 5 

Região Sudeste Goiano (Estrada de Ferro) 2 2 2 2 

Região Sudoeste Goiano 5 5 5 5 

Região Sul Goiano 2 2 2 2 

TOTAL 30 30 30 30 

Indicador - nº de tecnologias validadas 
 

AÇÃO 3: produzir sementes melhoradas com material genético de alto padrão fitossanitário 

e fisiológico, objetivando atender as demandas dos produtores rurais a preços mais 

acessíveis, oportunizando maiores ganhos de produção e renda, bem como, regulando 

mercado sementeiro.  

METAS AÇÃO 3 
Tabela de Metas Físicas (PPA) – Sementes Produzidas 

REGIÃO                  META/ANO POR REGIÃO 

2020 2021 2022 2023 

Região Centro Goiano (Eixo BR-153) 48.000 48.000 48.000 48.000 

Região Nordeste Goiano 112.000 112.000 112.000 112.000 

TOTAL 160.000 160.000 160.000 160.000 

Indicador - sementes produzidas/kg 
 

AÇÃO 4: realizar análise laboratorial de terras, objetivando correção de solos, para 

aumento de produtividade agropecuária 

METAS AÇÃO 4 
Tabela de Metas Físicas (PPA) – Análise Laboratorial Realizada 

REGIÃO                  META/ANO POR REGIÃO 

2020 2021 2022 2023 

Região Metropolitana 200 500 200 200 

TOTAL 200 500 200 200 

 Indicador: análise laboratorial realizada/nº 
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AÇÃO 5: produzir mudas melhoradas para disponibilizar aos agricultores familiares, 

objetivando aumento de produtividade, bem como reflorestamento ambiental com 

frutíferas do cerrado. 
 

METAS AÇÃO 5 
Tabela de Metas Físicas (PPA) – Mudas Produzidas 

REGIÃO                  META/ANO POR REGIÃO 

2020 2021 2022 2023 

Região Metropolitana 1.500 1.500 1.500 1.500 

TOTAL 1.500 1.500 1.500 1.500 

 Indicador: mudas produzidas/nº 
 

OBJETIVO 2 - AUMENTAR A SATISFAÇÃO DO CLIENTE 
 

AÇÃO 1:  criar mecanismos para abrir canal interno para ouvir cliente, objetivando 

levantar as suas expectativas. 
 

METAS DA AÇÃO 1 

  Tabela de Metas Físicas (PE) – Canais de Comunicação 

REGIÃO                  META/ANO POR REGIÃO 

2020 2021 2022 2023 

Criar sistema de ouvidoria interno 1    

Implementar fale conosco 1    

Implantar aplicativo para celular que permita 
ouvir o cliente 

 1   

Fazer avaliação sobre satisfação do cliente    1 

Levantar as expectativas dos clientes através de 
DRP 

1 1 1 1 

TOTAL 3 2 1 2 

 Indicador: Nº de canais de comunicação disponibilizados 
 

b. Perspectiva de Resultados com Parceiros 

OBJETIVO 1 - FORTALECIMENTO DE PARCERIAS E CONVÊNIOS 
 
 

AÇÃO 1: realizar eventos técnicos-científicos (cursos, simpósios, feiras, workshop, 

reuniões técnicas, dia de campo, dentre outros) em todo o Estado de Goiás, pela 

Emater e/ou com apoio de parceiros, objetivando disseminação de novos 

conhecimentos, novas tecnologias, através de transferências de tecnologias, cursos 

tecnológicos para geração de novas rendas, junto aos agricultores familiares, bem 

como, a disseminação dos produtos e serviços da Emater. 
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METAS DA AÇÃO 1 
Tabela – Meta (PPA) – Eventos Técnicos Científicos Realizados 
 

REGIÃO                  META/ANO POR REGIÃO 

2020 2021 2022 2023 

Região Centro Goiano (Eixo BR-153 1 1 1 1 

Região Entorno do Distrito Federal 2 2 2 2 

Região Metropolitana de Goiânia 2 2 2 2 

Região Nordeste Goiano 1 1 1 1 

Região Noroeste Goiano (Estrada do Boi) 1 1 1 1 

Região Norte Goiano 1 1 1 1 

Região Oeste Goiano (Eixo GO-060 3 3 3 3 

Região Sudeste Goiano (Estrada de Ferro 1 1 1 1 

Região Sudoeste Goiano 4 4 4 4 

Região Sul Goiano 2 2 2 2 

Total 18 18 18 18 

Indicador: Número de eventos Técnicos/Científicos Realizados 
 

 

AÇÃO 2: firmar convênios com Prefeituras Municipais, para estabelecer Plano de 

Desenvolvimento Rural Municipal, objetivando o desenvolvimento rural 

sustentável, geração de renda e melhoria na qualidade de vida dos agricultores 

familiares dos municípios goianos. 
 

 

METAS DA AÇÃO 2 
Tabela – Meta (PE) – Convênios Firmados com Prefeituras Municipais 

Especificação                  META/ANO POR REGIÃO 

2020 2021 2022 2023 

Firmar convênios com Prefeituras Municipais em 
todo o Estado 

3 2 3 3 

Total 3 2 3 3 

Indicador: Número de convênios firmados com Prefeituras 
 

AÇÃO 3: firmar convênios com Órgãos Federais, através de elaboração de projetos 

específicos para captação de recursos. 
 

METAS DA AÇÃO 3 
Tabela – Meta (PE) – Firmar Convênios com Órgãos Federais 

Especificação                  META/ANO POR REGIÃO 

2020 2021 2022 2023 

Elaborar projetos específicos de ATER, para 
captação de recursos junto a Órgãos Federais 

3 2 2 2 

Elaborar projetos específicos de ATER, para 
captação de recursos junto a Órgãos Federais 

2 3 3 3 

Total 5 5 5 5 

       Indicador: Número de projetos aprovados junto a Órgãos Federais 
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c. Perspectiva de Resultados com Responsabilidade Social
 

OBJETIVO 1 - INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA DA EMATER 
 

AÇÃO 1: criar sistema de monitoramento da gestão por resultados 
 
METAS DA AÇÃO 1 
Tabela – Meta (PE) – Criar sistema de Monitoramento dos Resultados 

Especificação                  META/ANO POR REGIÃO 

2020 2021 2022 2023 

Criar Comissão de Gestão por Resultado via portaria 1    

Criar sistema de pontuação por região/unidades locais 1    

Estabelecer sistema de monitoramento  1    

Acompanhar ações e fazer monitoramento 
mensal/quadrimestral 

1 1 1 1 

Criar sistema de premiação individual 1 1   

Total 5 2 1 1 

Indicador: Número de sistemas de monitoramento implementado 
 

 
OBJETIVO 2 - DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 

 

AÇÃO 1: implantar cadeias produtivas de mandioca, apícola, banana, lácteo, 

cachaça, florestal e de açafrão, de forma regionalizada, objetivando o 

desenvolvimento de cadeias produtivas regionais, através de APLs, por produtos, 

selos de indicação geográfica, ação de capacitação, introdução de boas práticas, 

organização da produção, comercialização, visando fomentar o empreendedorismo. 
 

 
METAS DA AÇÃO 1 
Tabela – Meta (PPA) – Implantar Cadeias Produtivas 

REGIÃO                  META/ANO POR REGIÃO 

2020 2021 2022 2023 

Estado de Goiás 5 5 5 5 

Total 5 5 5 5 

Indicador: Número de Cadeias Produtivas Implantadas 
 

 

AÇÃO 2: atender as famílias rurais na área de saúde (prevenção), educação 

(economia doméstica, comportamental, etc.), empreendedorismo, gestão da 

propriedade (planejamento do negócio), buscando a interação dos membros da 

família e a inserção dos mesmos na comunidade. 
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METAS DA AÇÃO 2 

        Tabela – Meta (PPA) – Famílias Rurais Assistidas 

REGIÃO                  META/ANO POR REGIÃO 

2020 2021 2022 2023 

Região Centro Goiano (Eixo BR-153 33 73 123 123 

Região Entorno do Distrito Federal 89 109 229 229 

Região Metropolitana de Goiânia 40 51 72 72 

Região Nordeste Goiano 46 66 86 86 

Região Noroeste Goiano (Estrada do Boi) 8 30 60 60 

Região Norte Goiano 13 51 88 88 

Região Oeste Goiano (Eixo GO-060 74 124 196 196 

Região Sudeste Goiano (Estrada de Ferro 41 70 100 100 

Região Sudoeste Goiano 132 172 252 252 

Região Sul Goiano 24 54 94 94 

Total 500 800 1300 1300 

Indicador: Número de Famílias Rurais Assistidas 
 

AÇÃO 3: promover educação ambiental, para introduzir boas práticas 

conservacionistas. 
        

        METAS DA AÇÃO 3 

        Tabela – Meta (PE)  – Recuperação de Nascentes 

ESPECIFICAÇÃO                  META/ANO POR REGIÃO 

2020 2021 2022 2023 

Realizar recuperação de nascentes 20 35 30 40 

Implantar práticas conservacionistas 500 (ha) 700 (ha) 1.200 (ha) 1500 (ha) 

Total     

Indicador: Número de Nascentes Recuperadas 

 
OBJETIVO 3 - TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA DA EMATER 
 
AÇÃO 1: elaborar anualmente balanço social da Emater, objetivando apresentar 

informações econômicas, sociais e ambientais, como instrumento de governança, 

de transparência, de responsabilidade social e ambiental. 

 
METAS DA AÇÃO 1 
Tabela – Meta (PE) – Balanço Social 

ESPECIFICAÇÃO META/ANO POR REGIÃO 

2020 2021 2022 2023 

Elaborar e publicar balanço social anualmente 1 1 1 1 

Total 1 1 1 1 

Indicador: Número de Balanço Social Elaborado 

d. Perspectiva de Melhoria de Processos Internos
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OBJETIVO 1 - TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA DA EMATER 

AÇÃO 1: elaborar e implantar projetos de pesquisa agropecuária, através da 

introdução de atividades técnico científicas a serem desenvolvidas para a geração 

de soluções tecnológicas e/ou inovadoras, para propriedades rurais, objetivando 

proporcionar ao produtor rural uma maior produção, produtividade e renda, 

economizando recursos produtivos (água, trabalho, adubo, dentre outros). 
         

         METAS DA AÇÃO 1 

Tabela – Meta (PPA) – Projetos de Pesquisa Agropecuária 

REGIÃO META/ANO POR REGIÃO 

2020 2021 2022 2023 

Região Centro Goiano (Eixo BR-153 5 8   

Região Entorno do Distrito Federal     

Região Metropolitana de Goiânia 4 8   

Região Nordeste Goiano  1   

Região Noroeste Goiano (Estrada do Boi) 4 2   

Região Norte Goiano 1 2   

Região Oeste Goiano (Eixo GO-060     

Região Sudeste Goiano (Estrada de Ferro  1   

Região Sudoeste Goiano 1 3   

Região Sul Goiano     

Total 15 15   

Indicador: Número de Projetos de Pesquisa Agropecuário Implantados 
 

AÇÃO 1: acompanhar o andamento dos projetos de pesquisa agropecuária, de 

forma regionalizada, conforme projetos de pesquisas implantados. 
 

METAS DA AÇÃO 1 
 

Tabela – Meta (PE) – Projetos de Pesquisa Agropecuária em Andamento 

REGIÃO META/ANO POR REGIÃO 

2020 2021 2022 2023 

Região Centro Goiano (Eixo BR-153 5 8   

Região Entorno do Distrito Federal     

Região Metropolitana de Goiânia 4 8   

Região Nordeste Goiano  1   

Região Noroeste Goiano (Estrada do Boi) 4 2   

Região Norte Goiano 1 2   

Região Oeste Goiano (Eixo GO-060     

Região Sudeste Goiano (Estrada de Ferro  1   

Região Sudoeste Goiano 1 3   

Região Sul Goiano     

Total 15 15   

Indicador: Número de Projetos de Pesquisa Agropecuária em andamento 
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OBJETIVO 2 - AVALIAÇÃO DE PUBLICAÇÕES PELO COMITÊ DE EDITORAÇÃO E 
PUBLICAÇÃO 
 
AÇÃO 1: elaborar material de produção técnico científica, tais como artigos 

científicos, boletins técnicos, folders, revistas, cartilhas e afins, para divulgação de 

resultados de pesquisas, inovações tecnológicas, que venham a ser adotadas pelos 

produtores rurais e validar junto ao Comitê de Editoração e Publicação. 

 
METAS DA AÇÃO 1 
Tabela – Meta – Publicações Técnico e Científica 

REGIÃO META/ANO POR REGIÃO 

2020 2021 2022 2023 

Região Centro Goiano (Eixo BR-153 2 4 2 2 

Região Metropolitana de Goiânia 2 10 2 3 

Região Noroeste Goiano (Estrada do Boi) 1 1 1 1 

Região Norte Goiano  1  2 

Total 5 16 5 8 

Indicador: Número de Publicações Técnico e Científica realizadas 
 

 
OBJETIVO 3 - DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS 

 
AÇÃO 1: implementar práticas e processos inovadores, validados e adaptados para 

o Estado de Goiás, junto a propriedades rurais, objetivando implantação de novas 

tecnologias validadas. 

 
METAS DA AÇÃO 1 
Tabela – Meta (PPA) – Tecnologias Agropecuária Validadas e Implementadas 

REGIÃO META/ANO POR REGIÃO 

2020 2021 2022 2023 

Região Centro Goiano (Eixo BR-153  4  2 

Região Metropolitana de Goiânia  5   

Região Noroeste Goiano (Estrada do Boi)  2  2 

Região Norte Goiano  2  3 

Região Sudoeste Goiano  1  1 

Total  14  8 

Indicador: Número de Tecnologias Agropecuárias Validadas e Implementadas 
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OBJETIVO 4 - PRODUÇÃO DE SEMENTES DE QUALIDADE FÍSICA-FISIOLÓGICA-
SANITÁRIA 

 
AÇÃO 1: adquirir unidades de beneficiamento de sementes e beneficiar sementes 

produzidas, objetivando disponibilizar sementes melhoradas aos agricultores com 

menor custo e garantia de qualidade. 

 
METAS DA AÇÃO 1 
Tabela – Meta (PPA) – Usina de Beneficiamento de Sementes 

REGIÃO META/ANO POR REGIÃO 

2020 2021 2022 2023 

Região Noroeste Goiano (Estrada do Boi) 2  1  

Total 2  1  

Indicadores: número de Usina de Beneficiamento de Semente Adquirida; número de Sementes 
Beneficiadas; sementes disponibilizadas/kg 

OBJETIVO 5 - TRANSFORMAÇÃO PÚBLICA 

        AÇÃO 1: criar cadeia de valores da Agência Emater, identificando processos de 

níveis gerenciais, finalísticos e de sustentação. 

METAS DA AÇÃO 1 

         Tabela – Meta (PE) – Balanço Social 

ESPECIFICAÇÃO META/ANO POR REGIÃO 

2020 2021 2022 2023 

Criar cadeia de valores da Emater 1 
   

Total 1 
   

Indicador: nº de Balanço Social Publicado 

 
AÇÃO 2: criar a arquitetura de processos internos da Agência Emater, tendo como 

base a sua cadeia de valores. 
 

METAS DA AÇÃO 2 
Tabela – Meta (PE) – Arquitetura de Processos 

ESPECIFICAÇÃO META/ANO POR REGIÃO 

2020 2021 2022 2023 

Criar a arquitetura de processos internos da Emater 1  
  

Total 1  
  

Indicador: nº de arquitetura de processos criada. 
 

AÇÃO 3: mapear e melhorar 100% dos processos internos da Emater, até 2023. 
 

METAS DA AÇÃO 3 
Tabela – Meta (PE) – Processos Mapeados 
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ESPECIFICAÇÃO META/ANO POR REGIÃO 

2020 2021 2022 2023 

Processos Finalísticos 20 9 20 10 

Processos de apoio 35 4 15 11 

Total 53 13 35 21 

Indicador: nº de processos internos mapeados 

 
AÇÃO 4: criar mecanismo para gerenciar e monitorar processos internos da Emater 

 

METAS DA AÇÃO 4 

Tabela – Meta (PE) –Processos Gerenciais 

ESPECIFICAÇÃO META/ANO POR REGIÃO 

2020 2021 2022 2023 

Mecanismo de monitoramento de processos gerenciais 
implantado 

   1 

Total    1 

Indicador: nº de processos gerenciais monitorados 
 

OBJETIVO 6: IMPLANTAÇÃO DO COMPLIANCE PÚBLICO 
 

AÇÃO 1: identificar e validar processos a serem trabalhados na gestão de riscos, 

dentro do Compliance Público. 
 

METAS DA AÇÃO 1 
Tabela – Meta –Processos de Gestão de Riscos 

ESPECIFICAÇÃO META/ANO POR REGIÃO 

2020 2021 2022 2023 

Processos de Gestão de riscos Implantados 01 02 02 02 

Total 01 02 02 02 

Indicador: nº de riscos monitorados 

 
OBJETIVO 7: MONITORAMENTO DE INDICADORES 

 
AÇÃO 1: criar sistema de controle para monitorar o índice de cumprimento de metas. 
 

 
METAS DA AÇÃO 1 
Tabela – Meta – Monitoramento de Indicadores 

ESPECIFICAÇÃO META/ANO POR REGIÃO 

2020 2021 2022 2023 

Criar sistema de controle para monitorar cumprimento de 
metas 

01 02 02 02 

Total 01 02 02 02 

Indicador: Índice de cumprimento de metas 
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e. Perspectiva de Desenvolvimento e Crescimento de Pessoas 

OBJETIVO 1: CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS COM INTUITO DE AUMENTAR 
A RENDA E A QUALIDADE DE VIDA DAS FAMÍLIAS 
 

AÇÃO 1: realizar capacitação de produtores rurais, objetivando a introdução de 

novas tecnologias e práticas, para inseri-los no processo de desenvolvimento e 

empreendedorismo. 
 

METAS DA AÇÃO 1 
         Tabela – Meta (PPA) – Produtor Rural Capacitado 
 

REGIÃO META/ANO POR REGIÃO 

2020 2021 2022 2023 

Região Centro Goiano (Eixo BR-153 150 150 150 150 

Região Entorno do Distrito Federal 250 250 250 250 

Região Metropolitana de Goiânia 140 140 140 140 

Região Nordeste Goiano 120 120 120 120 

Região Noroeste Goiano (Estrada do 
Boi) 

40 40 40 40 

Região Norte Goiano 60 60 60 60 

Região Oeste Goiano (Eixo GO-060 205 205 205 205 

Região Sudeste Goiano (Estrada de 
Ferro 

150 150 150 150 

Região Sudoeste Goiano 300 300 300 300 

Região Sul Goiano 85 85 85 85 

Total 1.500 1.500 1.500 1.500 

Indicador: Número de Produtores Rurais Capacitados 
 

OBJETIVO 2: QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES COM O DESENVOLVIMENTO DE 
CONHECIMENTO, HABILIDADES E ATITUDES 

 

AÇÃO 1: realizar capacitação de servidores, objetivando desenvolver suas 

competências, para melhor exercer as suas funções. 
 

METAS DA AÇÃO 1 
Tabela – Meta (PPA)– Servidores Capacitados e Atualizados 

REGIÃO META/ANO POR REGIÃO 

2020 2021 2022 2023 

Região Centro Goiano (Eixo BR-153 20 20 13 13 

Região Entorno do Distrito Federal 15 15 8 8 

Região Metropolitana de Goiânia 15 15 7 7 

Região Nordeste Goiano 12 12 8 8 

Região Noroeste Goiano (Estrada do Boi) 10 10 8 8 

Região Norte Goiano 12 12 10 10 

Região Oeste Goiano (Eixo GO-060 25 25 16 16 

Região Sudeste Goiano (Estrada de Ferro 10 10 8 8 

Região Sudoeste Goiano 19 19 14 14 

Região Sul Goiano 12 12 8 8 

Total 150 150 100 100 

Indicador: Número de Servidores Capacitados e Atualizados 
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OBJETIVO 3: FORTALECIMENTO DAS LIDERANÇAS 
 
AÇÃO 1: realizar capacitação na área de liderança, por região para identificar e 

desenvolver servidores com perfil para líderes. 
 

METAS DA AÇÃO 1 
Tabela – Meta (PE) – Servidores Capacitados em Liderança 

REGIÃO META/ANO POR REGIÃO 

2020 2021 2022 2023 

Região Centro Goiano (Eixo BR-153 20 20 13 13 

Região Entorno do Distrito Federal 15 15 8 8 

Região Metropolitana de Goiânia 15 15 7 7 

Região Nordeste Goiano 12 12 8 8 

Região Noroeste Goiano (Estrada do Boi) 10 10 8 8 

Região Norte Goiano 12 12 10 10 

Região Oeste Goiano (Eixo GO-060 25 25 16 16 

Região Sudeste Goiano (Estrada de Ferro 10 10 8 8 

Região Sudoeste Goiano 19 19 14 14 

Região Sul Goiano 12 12 8 8 

Total 150 150 100 100 

Indicador: número de líderes identificados 

        OBJETIVO 4: INCENTIVO A PROATIVIDADE E GESTÃO DE RESULTADOS 

AÇÃO 1: criar mecanismo de premiação individual para incentivar a pro atividade 

das equipes técnicas. 
 

METAS DA AÇÃO 1 
Tabela – Meta (PE) – Incentivo a Pro atividade e Gestão de Resultados 

ESPECIFICAÇÃO META/ANO POR REGIÃO 

2020 2021 2022 2023 

Criar sistema de premiação individual remunerado, para 
incentivar a pro atividade das equipes técnicas 

01    

Total 01    

     Indicador: número de servidores premiados 

f. Perspectiva para Modernização da Estrutura Física e da Tecnologia 

OBJETIVO 1: FINALIZAÇÃO DAS OBRAS DA SEDE PRÓPRIA E CENTRER. 
      

     AÇÃO 1: concluir as obras do Centro de Inovação Rural e Treinamento (sede e centro 

de treinamento), para suporte às atividades de capacitação de técnicos e 

agricultores, objetivando aprimorar os seus conhecimentos e inserindo-os no 

processo de desenvolvimento. 
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METAS DA AÇÃO 1 
Tabela – Meta (PPA) – Conclusão do Complexo de Inovação 

REGIÃO META/ANO POR REGIÃO 

2020 2021 2022 2023 

Região Metropolitana de Goiânia  1   

Total  1   

Indicador: Número de complexo de Inovação concluído 
 

OBJETIVO 2: REFORMA DAS ESTAÇÕES EXPERIMENTAIS 
 

AÇÃO 1: reformar as Estações Experimentais de Pesquisa da Emater (Araçu, 

Anápolis, Porangatu, Luiz Alves), para atender o público de agricultores e técnicos 

em capacitação, visando empreendedorismo. 
 

METAS DA AÇÃO 1 
Tabela – Meta (PPA) – Reforma de Estações Experimentais de Pesquisa 

REGIÃO META/ANO POR REGIÃO 

2020 2021 2022 2023 

Região Centro Goiano (Eixo BR-153 1    

Região Noroeste Goiano (Estrada do Boi) 1 1   

Região Norte Goiano  1 1  

Total 2 2 1  

       Indicador: número de Estações Experimentais de Pesquisa Reformadas 

 
OBJETIVO 3: CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA 

 

AÇÃO 1: instalar uma subestação de energia da Fazenda Santa Vitória, para suportar 

as Unidades Didáticas da Usina de Beneficiamento de Sementes e demais demandas 

da Estação Experimental de Araçu. 
 

METAS DA AÇÃO 1 
Tabela – Meta (PPA) – Subestação de Energia Instalada 

REGIÃO META/ANO POR REGIÃO 

2020 2021 2022 2023 

Região Noroeste Goiano (Estrada do Boi) 1    

Total 1    

Indicador: número de subestação de energia instalada 
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OBJETIVO 4: INVESTIMENTO EM NOVAS FERRAMENTAS COMO SISTEMAS E 
APLICATIVO EMATER 
 
AÇÃO 1: criação de aplicativo para acompanhamento técnico de produtores rurais à 

distância, via aparelhos celulares, no qual permita receber orientações técnicas, 

encaminhar fotos, vídeos, mensagens de voz, dentre outros. 
 

METAS DA AÇÃO 1 
Tabela – Meta (PPA) – Implantação de aplicativo de atendimento à distância 

REGIÃO META/ANO POR REGIÃO 

2020 2021 2022 2023 

Região Metropolitana de Goiânia 1    

Total 1    

Indicador: Número de aplicativo implantado 
 

OBJETIVO 5: REFORMA DE UNIDADES LOCAIS E REGIONAIS 
 

AÇÃO 1: realizar reformas nas Unidades Administrativas da Emater, com sede 

própria (Locais e Regionais), para melhor atender ao produtor, aos técnicos e 

sociedade em geral. 
 

METAS DA AÇÃO 1 
  Tabela – Meta (PPA) – Unidades Administrativas Reformadas 

REGIÃO META/ANO POR REGIÃO 

2020 2021 2022 2023 

Região Centro Goiano (Eixo BR-153 1 1 2 2 

Região Metropolitana de Goiânia 1  1 3 

Região Nordeste Goiano  6  2 

Região Noroeste Goiano (Estrada do Boi)   1  

Região Norte Goiano 1  1 4 

Região Oeste Goiano (Eixo GO-060 1  5 1 

Região Sudeste Goiano (Estrada de Ferro   1 1 

Região Sudoeste Goiano 1  2 1 

Região Sul Goiano   2 1 

Total 5 7 15 15 

Indicador: Número de Unidades Administrativas Reformadas 

g. PERSPECTIVA PARA O CRESCIMENTO DO ORÇAMENTO 

OBJETIVO 1: BUSCA CONTÍNUA POR FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS PARA 
MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES TÉCNICAS E CIENTÍFICAS DA 
EMATER, PARA PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL 
AÇÃO 1: buscar novas fontes de recursos, via convênios Federais, Estaduais e 

Municipais, bem como, junto ao Setor Privado e via programas internacionais (fundo 

perdido) para manutenção e promoção do desenvolvimento rural. 
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METAS DA AÇÃO 1 

Tabela – Meta – Buscar Novas fontes de Recursos 

ESPECIFICAÇÃO META/ANO POR REGIÃO 

2020 2021 2022 2023 

Elaborar projetos específicos de ATER, para captação de 
recursos junto a Órgãos Federais 

3 2 2 2 

Elaborar projetos específicos de pesquisa, para captação de 
recursos junto a Órgãos Federais 

2 3 3 3 

Total 5 5 5 5 

Indicador: Número de projetos aprovados junto a Órgãos Federais 
 

3.1.7.3.3 Gestão Orçamentária e Financeira 

HISTÓRICO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - 2020 A 2022 - Posição em 
20/05/2022 - Fonte SIOFINET 

Exerc. 
Programa 

(Cod) 
Programa 

(Descrição) 
Ação 
(Cod) 

Ação (Descrição) 
Orçamento 
autorizado 

Valor 
Empenhado 

Valor 
Liquidado 

Valor Pago 

2020 

0100 
ENCARGOS 
ESPECIAIS 

7105 
ENCARGOS 

JUDICIÁRIOS 
40.000 3.470,00 3.470,00 3.470,00 

1035 
O AGRO É DE 

TODOS 
2122 

ASSISTENCIA 
TÉCNICA E 

QUALIFICAÇÃO 
PARA AUMENTO DO 
EMPREGO E RENDA 

NO SETOR 
AGROPECUÁRIO 

10.519.000,00 3.106.267,58 3.106.267,58 3.106.267,58 

1035 
O AGRO É DE 

TODOS 
2123 

DESENVOLVIMENTO 
DE PESQUISAS, 

ANÁLISE E 
RECOMENDAÇÕES 

TECNOLÓGICAS 

2.039.000,00 1.118.695,57 1.118.695,57 1.118.695,57 

1035 
O AGRO É DE 

TODOS 
2124 

MODERNIZAÇÃO E 
INOVAÇÃO DA 

ESTRUTURAÇÃO 
FISICA E DE 
RECURSOS 

14.060.000,00 7.286.725,78 7.286.725,78 7.286.725,78 

4100 

ENCARGOS DA 
FOLHA DE 

PAGAMENTO 
DOS 

SERVIDORES 
PÚBLICOS 

4135 

FOLHA DE 
PAGAMENTO DE 

SERVIDORES 
PÚBLICOS DA 

EMATER 

92.300.905,92 91.839.125,30 91.839.125,30 91.839.125,30 

4200 
GESTÃO E 

MANUTENÇÃO 
4235 

 
 
 
 
 
 

GESTÃO E 
MANUTENÇÃO DAS 

ATIVIDADES DA 
EMATER 

  

3.206.000,00 1.666.851,09 1.666.851,09 1.666.851,09 
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.../ 

Exerc. 
Programa 

(Cod) 
Programa 

(Descrição) 
Ação 
(Cod) 

Ação (Descrição) 
Orçamento 
autorizado 

Valor 
Empenhado 

Valor 
Liquidado 

Valor Pago 

2021 

0100 
ENCARGOS 
ESPECIAIS 

7105 
ENCARGOS 

JUDICIÁRIOS 
24.000,00 0,00 0,00 0,00 

1035 
O AGRO É DE 

TODOS 
2122 

ASSISTENCIA 
TÉCNICA E 

QUALIFICAÇÃO 
PARA AUMENTO DO 
EMPREGO E RENDA 

NO SETOR 
AGROPECUÁRIO 

8.995.506,10 5.550.531,07 4.638.567,11 4.630.959,11 

1035 
O AGRO É DE 

TODOS 
2123 

DESENVOLVIMENTO 
DE PESQUISAS, 

ANÁLISE E 
RECOMENDAÇÕES 

TECNOLÓGICAS 

1.636.000,00 1.010.433,71 990.601,03 934.000,73 

1035 
O AGRO É DE 

TODOS 
2124 

MODERNIZAÇÃO E 
INOVAÇÃO DA 

ESTRUTURAÇÃO 
FISICA E DE 
RECURSOS 

7.375.118,12 7.240.680,53 6.832.344,53 6.832.344,53 

4100 

ENCARGOS DA 
FOLHA DE 

PAGAMENTO 
DOS 

SERVIDORES 
PÚBLICOS 

4144 

FOLHA DE 
PAGAMENTO DE 

SERVIDORES 
PÚBLICOS 

90.078.000,00 88.425.134,95 88.209.245,87 88.209.245,87 

4200 
GESTÃO E 

MANUTENÇÃO 
4243 

GESTÃO E 
MANUTENÇÃO DAS 

ATIVIDADES 
2.833.000,00 2.083.594,25 2.035.145,30 2.035.145,30 

2022 

0100 
ENCARGOS 
ESPECIAIS 

7105 
ENCARGOS 

JUDICIÁRIOS 
110.000,00 1.093,76 1.093,76 1.093,76 

1035 
O AGRO É DE 

TODOS 
2122 

ASSISTENCIA 
TÉCNICA E 

QUALIFICAÇÃO 
PARA AUMENTO DO 
EMPREGO E RENDA 

NO SETOR 
AGROPECUÁRIO 

14.366.034,12 4.194.322,30 1.697.763,73 1.260.497,76 

1035 
O AGRO É DE 

TODOS 
2123 

DESENVOLVIMENTO 
DE PESQUISAS, 

ANÁLISE E 
RECOMENDAÇÕES 

TECNOLÓGICAS 

1.299.000,00 864.788,68 258.675,15 222.254,59 

4100 

ENCARGOS DA 
FOLHA DE 

PAGAMENTO 
DOS 

SERVIDORES 
PÚBLICOS 

4144 

FOLHA DE 
PAGAMENTO DE 

SERVIDORES 
PÚBLICOS 

107.290.731,89 91.955.289,44 28.124.131,02 28.079.898,98 
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.../ 

Exerc. 
Programa 

(Cod) 
Programa 

(Descrição) 
Ação 
(Cod) 

Ação (Descrição) 
Orçamento 
autorizado 

Valor 
Empenhado 

Valor 
Liquidado 

Valor Pago 

2022 

4100 

ENCARGOS DA 
FOLHA DE 

PAGAMENTO 
DOS 

SERVIDORES 
PÚBLICOS 

4145 

FOLHA DE 
PAGAMENTO DE 

SERVIDORES 
PÚBLICOS - 

BENEFÍCIOS, 
AUXÍLIOS E 

DESPESAS DE 
CARÁTER 

INDENIZATÓRIO 

1.724.200,00 1.236.214,80 417.866,19 417.866,19 

4200 
GESTÃO E 

MANUTENÇÃO 
4243 

GESTÃO E 
MANUTENÇÃO DAS 

ATIVIDADES 
2.364.380,47 1.922.310,97 468.295,42 437.814,54 

 

3.1.7.3.4 Força de Trabalho 

3.1.7.3.4.1 Força de trabalho/Quantitativo de Servidores 

A força de trabalho da Agência EMATER hoje é composta por efetivos celetistas, 

estatutários (oriundos de outros órgãos), comissionados, efetivos em cargo em 

comissão (outros órgãos), estagiários, requisitados, dentre outros, conforme 

demonstrativo abaixo: 

DEMONSTRATIVO DE TIPO DE VÍNCULO 

TIPO DE VÍNCULO QUANTIDADE DE SERVIDORES 

Efetivos 481 

Pessoas sem vínculo 165 

Comissionado 132 

Efetivo/Comissionado 30 

Estagiário 9 

Requisitado 5 

Requisitado/Comissionado 1 

 823 
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 Essa força de trabalho hoje está distribuída junto a todas as Unidades da Agência 

EMATER (relação junto a GEGDP), tais como, Sede, Unidades Regionais (12), 

Unidades Locais (197 municípios), Estações Experimentais (Anápolis, Araçu, Goiânia, 

Porangatu). 

Quanto aos cargos da força de trabalho esses são conforme a seguir: 

DEMONSTRATIVO DE CARGOS/QUANTITATIVO 

CARGOS QTDE 

• PDV - EMATER 165 

• Assistente de Gestão Administrativa – QT-PCR-CLT-19.740 136 

• Analista de Desenvolvimento Rural - – QT-PCR-CLT-19.740 135 

• Assistente de Desenvolvimento Rural QT-PCR-CLT-19.740 94 

• Assessor A9 57 

• Auxiliar de Gestão Administrativa QT-PCR-CLT-19.740 AG. 
RURAL 

39 

• Assessor A8 24 

• Auxiliar de Desenvolvimento Rural QT-PCR-CLT-19.740 24 

• Assessor A7 22 

• Técnico em Gestão Pública 18 

• Assistente de Gestão Administrativa – QT-PCR-CLT-17.098-
CAIXEGO 

17 

 

58%20%

16%

4%
1%

1%

0%

Tipo de Vínculo/Qtde

Efetivos Pessoas sem vínculo Comissionado

Efetivo/Comissionado Estagiário Requisitado

Requisitado/Comissionado
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CARGOS QUANTIDADE 
DE SERVIDORES 

• Analista de Gestão Administrativa QT-PCR-CLT-19.740 AG. 

RURAL 

10 

• Assessor A6 9 

• Assessor A5 6 

• Analista de Gestão Governamental 5 

• Estagiário de nível superior Livre seleção 5 

• Líder de Área ou Projeto - LAP 5 

• Assessor A4 4 

• Assistente de Gestão Administrativa – PCR – 17.098 4 

• Estagiário Nível Superior – Seleção SEAD 4 

• Gestor Jurídico – 19.929 4 

• Agende de Fiscalização Agropecuária – PCR 19.740 3 

• Analista Ambiental – 19.633 3 

• Fiscal Estadual Agropecuário – PCR 19.740 3 

• Assessor A3 2 

• Auxiliar de Gestão Administrativa - PCR – 17.098 2 

• Extensionista Rural NSI - EMATER 2 

• Analista – IQUEGO – 220 H 2 1 

• Analista de Comunicação - - PCR – 17.098 1 

• Assessor A1 1 

• Assessor Especial de Gabinete - SANCLERLÂNDIA 1 

• Assistente Industrial IQUEGO -m200 H 1 

• Assistente Técnico de Saúde - 18.464 1 

• Auxiliar de Escritório Local II - EMATER 1 

• Auxiliar de Gestão Administrativa – PT-PCR-CLT-17.098-
CAIXEGO 

1 

• Chefe de Gabinete – DAS-4 1 
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.../ 

CARGOS QUANTIDADE 
DE SERVIDORES 

• Diretor – DAS 4 1 

• Docente de Ensino Superior – UEG - RTIDP 1 

• Geólogo - METADO 1 

• Gestor Público – 19.929 1 

• Gestor de Planejamento e Orçamento - 19.929 1 

• Operador de Máquina Agrícola - EMATER 1 

• Pesquisador – PCE - EMBRAPA 1 

• Procurador do Estado – LC 123 1 

 

3.1.7.3.4 Partes Interessadas Internas e Externas “STAKEHOLDERS” 

A seguir apresentamos as principais partes interessadas na EMATER: 

❖ Partes Interessadas Internas 

• Alta Direção (Presidente); 

o Chefia de Gabinete; 

o Gerência da Secretaria Geral; 

o Comunicação Setorial; 

o Procuradoria Setorial; 

• Diretoria de Assistência Técnica e Extensão Rural; 

o Gerência de Assistência Técnica e Extensão Rural; 

• Diretoria de Pesquisa Agropecuária; 

o Gerência de Pesquisa Agropecuária; 

• Diretoria de Gestão Integrada; 

o Gerência de Apoio Administrativo e Logístico; 

o Gerência de Compras Governamentais; 

o Gerência de Planejamento Institucional; 
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• Coordenadorias Regionais de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa 

Agropecuária; 

o Unidades Locais Municipais; 

• Gerências das Estações Experimentais de Pesquisa Agropecuária; 

• Todos os servidores da Emater; 

❖ Partes Interessadas Externas 

• Governador do Estado de Goiás; 

• Ministério Público do Estado de Goiás; 

• Ministério da Economia; 

• Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 

• Tribunal de Contas do Estado de Goiás; 

• Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural – ANATER; 

• Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA; 

• Central de Abastecimento de Goiás – CEASA; 

• Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás; 

• Companhia Nacional de Abastecimento; 

• Controladoria Geral do Estado de Goiás; 

• Entidades representativas de defesa do meio ambiente;  

• Entidades representativas da saúde pública. 

• Entidades representativas da segurança alimentar;  

• Entidades representativas do setor agropecuário;  

• Entidades representativas do setor industrial; 

• Entidades representativas do setor de serviços; 

• Gabinete de Políticas Sociais;  

• Instituições de ensino (Institutos federais, Universidades, Escolas rurais) 

• Secretaria da Casa Civil - SECC 

• Secretaria da Comunicação - SECOM 

• Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento-SEAPA; 

• Secretaria de Estado da Administração-SEAD; 
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• Secretaria de Desenvolvimento e Inovação - SEDI; 

• Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social - SEDS; 

• Secretaria de Estado da Economia - ECONOMIA; 

• Secretaria da Educação - SEDUC 

• Secretaria de Estado de Governo - SEGOV; 

• Secretaria de Indústria, Comercio e Serviços – SIC 

• Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD; 

• Secretaria da Saúde - SES 

• Agência de Fomento; 

• Agência Goiana de Defesa Agropecuária – AGRODEFESA; 

• Prefeituras Municipais; 

• Fundações; 

• Agricultores familiares, pequenos, médios e grandes produtores do Estado de 

Goiás; 

• Associação dos Servidores de Assistência Técnica e Extensão Rural-ASSERGO 

• Associações Rurais do Estado de Goiás; 

• Associação Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural-ASBRAER; 

• Cooperativas Rurais do Estado de Goiás; 

• Conselhos Municipais Rurais; 

• Caixa de Assistência dos Servidores de Assistência Técnica e Extensão Rural-

CAEME; 

• Empresas privadas que mantém contato direto com a Agência (clientes, 

fornecedores, parceiros, serviços, dentre outros); 

• Federação Nacional dos Trabalhadores da Assistência Técnica e Extensão Rural – 

FASER 

• Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Goiás-FAEG; 

• Federação dos Trabalhadores Rurais na Agricultura Familiar-FETAEG; 

• Sindicatos Rurais do Estado de Goiás; 
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• Sindicato dos Trabalhadores do Setor Público Agrícola do Estado de Goiás-

SINDIAGRI 

• Cidadãos do estado de Goiás. 

• Outros 

3.1.7.3.6 Escopo da Gestão de Riscos X Objetivos Estratégicos de Vinculação 

3.1.7.3.6.1 Diretoria de Gestão Integrada 

     a. proprietário do risco – Gerência de Compras Governamentais 

ESCOPO OBJETIVO ESTRATÉGICO 

CONTRATOS ✓ inovação e transparência na Gestão Pública da EMATER; 
✓ transformação pública; 
✓ implantação do Compliance. 

 
* Fonte: Planejamento Estratégico EMATER-GOIÁS 2020-2023 

LICITAÇÃO 

 

b. proprietário do risco – Gerência de Desenvolvimento de Pessoas 

ESCOPO OBJETIVOS ESTRATÉGICO 

 

FOLHA DE PAGAMENTO 

 

✓ inovação e transparência na Gestão Pública da EMATER; 
✓ transformação pública; 
✓ implantação do Compliance. 
✓ qualificação de servidores com o desenvolvimento de 

conhecimento, habilidades e atitudes; 

✓ incentivo à proatividade e gestão de resultados. 
 

* Fonte: Planejamento Estratégico EMATER-GOIÁS 2020-2023 
 

c. proprietário do risco – Gerência de Planejamento Institucional 

ESCOPO OBJETIVOS ESTRATÉGICO 

 

PLANEJAMENTO 
(processo de indicação 

orçamentária) 

 

• busca contínua por fontes de recursos financeiros para 
manutenção, desenvolvimento de ações técnicas e científicas 
da EMATER para promoção do desenvolvimento rural;  

• implantação do Compliance; 

• monitoramento de indicadores. 

 
* Fonte: Planejamento Estratégico EMATER-GOIÁS 2020-2023 
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3.1.7.3.6.2 Diretoria de Assistência Técnica e Extensão Rural  

     a. proprietário do risco – Diretoria de Assistência Técnica e Extensão Rural 

ESCOPO OBJETIVO ESTRATÉGICO 

 

 

 

PROGRAMA 
PRODUZIR BRASIL 

✓ fornecimento de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa 
Agropecuária de qualidade;  

✓ inovação na Gestão Pública da Emater; 
✓  desenvolvimento rural sustentável; 
✓  desenvolvimento de tecnologias; 
✓  capacitação de produtores rurais com o intuito de aumentar a 

renda e a qualidade de vida; 
✓ investimento em novas ferramentas como sistemas e 

aplicativos/EMATER 
✓ busca contínua por fontes de recursos financeiros para 

manutenção, desenvolvimento de ações técnicas e científicas 
da EMATER para promoção do desenvolvimento rural. 

 
* Fonte: Planejamento Estratégico EMATER-GOIÁS 2020-2023 

 

c. Proprietário do Risco – Gerência de Assistência Técnica e Extensão Rural 

ESCOPO OBJETIVO ESTRATÉGICO 

 

 

CRÉDITO RURAL 

✓ fornecimento de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa 
Agropecuária de qualidade;  

✓ aumento da satisfação do cliente; 
✓ fortalecimento de parcerias e convênios; 
✓ desenvolvimento rural sustentável; 
✓ implantação de compliance; 
✓ qualificação de servidores com o desenvolvimento de 

conhecimento, habilidades e atitudes. 
 

* Fonte: Planejamento Estratégico EMATER-GOIÁS 2020-2023 
 

3.1.7.3.6.3 Diretoria de Pesquisa Agropecuária 

    a.  proprietário do Risco – Diretoria de Pesquisa Agropecuária 
 

ESCOPO OBJETIVO ESTRATÉGICO 

PESQUISA 
AGROPECUÁRIA – 

(processo de 
Comercialização de 

Sementes) 

✓ Produção de sementes de qualidade física-fisiológica-sanitária. 
 
 
* Fonte: Planejamento Estratégico EMATER-GOIÁS 2020-2023 
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     b. proprietário do risco – Gerência de Pesquisa Agropecuária 

ESCOPO OBJETIVO ESTRATÉGICO 

PESQUISA 
AGROPECUÁRIA – 

processo de produção 
de Sementes) 

✓ Produção de sementes de qualidade física-fisiológica-sanitária. 
 

* Fonte: Planejamento Estratégico EMATER-GOIÁS 2020-2023 

 

3.1.7.3.7 Escopo da Gestão de Riscos X Objetivos Operacionais da Atividade  

3.1.7.3.7.1 Diretoria de Gestão Integrada 

     a. proprietário do risco – Gerência de Compras Governamentais 

ESCOPO FINALIDADE DO 
PROCESSO 

OBJETIVO OPERACIONAL DA 
ATIVIDADE 

CONTRATOS ✓ Gerir contratos com 
Parceiros; 

✓ Gerir contratos e 
convênios. 

Monitoramento da gestão de contratos 
e aditivos celebrados pela Autarquia 

LICITAÇÃO ✓ Gerir Compras 
Institucionais. 

Monitoramento das aquisições e 
contratações realizadas no âmbito da 
Autarquia 
 
* Fonte: Regulamento Geral da EMATER, 
DECRETO Nº 9.527, DE 07 DE OUTUBRO DE 
2019. 

 

d. proprietário do risco – Gerência de Desenvolvimento de Pessoas 

ESCOPO FINALIDADE DO 
PROCESSO 

OBJETIVO OPERACIONAL DA 
ATIVIDADE 

 

FOLHA DE PAGAMENTO 

✓ Gerir Folha de 
Pagamento 

 
Elaboração da folha de pagamento dos 
servidores, conforme critérios e 
parâmetros estabelecidos pela unidade 
central especializada do Poder Executivo. 
 
* Fonte: Regulamento Geral da EMATER, 
DECRETO Nº 9.527, DE 07 DE OUTUBRO DE 
2019. 
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e. proprietário do risco – Gerência de Planejamento Institucional 

ESCOPO FINALIDADE DO 
PROCESSO 

OBJETIVO OPERACIONAL DA 
ATIVIDADE 

 

 

PLANEJAMENTO 
(processo de indicação 

orçamentária) 

 

Gerir Orçamento  
(Realizar indicação de 

dotação 
orçamentária em 
todos processos 

compras/licitações) 

✓ coordenar a elaboração da Proposta 
Orçamentária Anual da Entidade, em 
consonância com as diretrizes do 
órgão central de planejamento do 
Estado de Goiás; e 

✓ propor a abertura de créditos 
adicionais necessários à execução 
dos programas, projetos e das 
atividades da Entidade. 
 

* Fonte: Regulamento Geral da EMATER, DECRETO 
Nº 9.527, DE 07 DE OUTUBRO DE 2019, 

 

3.1.7.3.7.2 Diretoria de Assistência Técnica e Extensão Rural  

     a. proprietário do risco – Diretoria de Assistência Técnica e Extensão Rural 

ESCOPO FINALIDADE DO 
PROGRAMA 

OBJETIVO OPERACIONAL DA 
ATIVIDADE 

 

PROGRAMA 
PRODUZIR BRASIL 

Promover o 
desenvolvimento de 
2005 famílias de 
assentamento rurais, 
no Estado de Goiás. 

Visa acelerar o processo de consolidação 
dos projetos de reforma agrária por 
intermédio da inserção produtiva em 
cadeias de valor que garantam o 
desenvolvimento sustentável, 
objetivando a estabilidade social das 
famílias assentadas a partir da 
elaboração, execução e monitoramento 
de Planos de Desenvolvimento 
Sustentável dos Assentamentos - PDSA. 
 

(fonte: Programa Produzir Brasil) 
 

d. Proprietário do Risco – Gerência de Assistência Técnica e Extensão Rural 

ESCOPO FINALIDADE DO 
PROGRAMA 

OBJETIVO OPERACIONAL DA 
ATIVIDADE 

 

CRÉDITO RURAL 

Oportunizar acesso ao 
crédito rural pelos 
agricultores visando o 
aumento da 
participação nos 
processos de 
desenvolvimento rural 
sustentável. 

Apoiar e assessorar aos trabalhos das 
coordenadorias Regionais de Assistência 
Técnica, Ext. Rural e Pesquisa 
Agropecuária; 
Desenvolver e manter um 
relacionamento interinstitucional, com 
as entidades que atuem nas áreas e sua 
competência; 
 
*Fonte: Regulamento da EMATER, DECRETO Nº 

9.527, DE 07 DE OUTUBRO DE 2019, pág. 13, art.19 
inciso XII - anexado na linha 3 
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3.1.7.3.7.3 Diretoria de Pesquisa Agropecuária 

    a.   proprietário do risco – Gerência de Pesquisa Agropecuária 

ESCOPO FINALIDADE DO 
PROCESSO 

OBJETIVO OPERACIONAL 
DA ATIVIDADE 

 
 

PESQUISA 
AGROPECUÁRIA – 

processo de produção 
de Sementes) 

Gerir a Produção de Sementes 
(produção de sementes de 
milho  

Apoiar na coordenação das 
ações de projetos e atividades 
de produção de sementes e 
mudas, multiplicação e 
beneficiamento de sementes, de 
semoventes e outros materiais 
de origem vegetal;  
 
*Fonte: Regulamento da 
EMATER, DECRETO Nº 9.527, DE 
07 DE OUTUBRO DE 2019, pág. 
13, art.19 inciso XII - anexado na 
linha 3 

 

b. proprietário do Risco – Diretoria de Pesquisa Agropecuária 

 

ESCOPO FINALIDADE DO 
PROCESSO 

OBJETIVO OPERACIONAL 

DA ATIVIDADE 

 
 
 

PESQUISA 
AGROPECUÁRIA – 

(processo de 
Comercialização de 

Sementes) 

Gerir a produção e 
disponibilização de produtos e 
serviços oriundos da Pesquisa. 

Planejar e apoiar as atividades 
de validação e transferência de 
tecnologia, produtos, práticas e 
serviços desenvolvidos 
diretamente pela Autarquia, 
seja pelas Unidades de Pesquisa, 
seja em parceria com as 
Coordenações Regionais de 
Assistência Técnica, Extensão 
Rural e Pesquisa Agropecuária 
ou outras organizações, de 
modo a garantir à sociedade o 
acesso aos mesmos.  
 
*Fonte: Regulamento da EMATER, 
DECRETO Nº 9.527, DE 07 DE 
OUTUBRO DE 2019, pág. 12, Art. 18 
inciso VII- anexado na linha 3. 
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3.1.8 Matriz SWOT dos Processos de Gestão de Riscos 

Após a identificação dos processos a serem trabalhados na Gestão de Riscos, 

foram aplicadas 2 (duas)  ferramenta de Gestão (brainstorming e Análise SWOT), em 

relação a cada processo, com a participação de cada proprietário de risco e sua equipe, 

como também das partes interessadas, para iniciar a identificação dos principais riscos 

inerentes aos processo, que teve como facilitadores, o Consultor da CGE, junto à 

EMATER, Senhor Tiago Borges e Gerente de Planejamento Institucional, onde todas as 

equipes puderam levantar “o que atrapalha/atrasa/impede o atingimento dos objetivos 

de cada processo/programa, através de uma reunião de Brainstorming, como também, 

levantar as suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, através da ferramenta 

Análise SWOT, conforme  demonstrativo abaixo: 

 Gerência de Planejamento Institucional – Escopo: Planejamento/Indicação de Dotação 

Orçamentária 

BRAINSTORMING 

        O que atrapalha/atrasa/impede o atingimento dos objetivos da Gerência de 

Planejamento Institucional? 

Recursos Humanos Recursos Financeiros 

Falta de integração entre as áreas da empresa 
para o planejamento das ações; +++ 

Poucos recursos financeiros; 

Falta de capacitação em sistemas corporativos; Falta de planejamento das unidades que 
comprometem o orçamento; 

Recursos Humanos insuficientes, devido falta de 
substituição de pessoas que saíram no PDV; 

Dificuldade na busca de recursos; 

Falta de capacitação das equipes; Incentivos financeiros; 
Muitos sistemas do estado, sem o devido 
treinamento das secretarias finalísticas 

Cortes nos orçamentos anuais, que 
comprometem a execução do orçamento. 

Recursos humanos Falta de um Setor de Gestão de Qualidade; 

Falta de planejamento na execução dos trabalhos Tempo insuficiente; 

Comprometimento com o trabalho Mudança no escopo ou demanda; 

Necessidade de investir na Integração com TI; Melhoria dinâmica parcerias: público X privadas 

Falta de indicadores qualitativos, para medir o 
desempenho institucional; 

Gerenciamento dos stakeholders no que tange a 
legislação; 

Falta de integração dos sistemas internos e dos 
internos com os externos; 

Mudança de prioridades na alta diretoria, devido 
falta de planejamento 
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.../ 

Recursos Materiais Governança/Outros 

Sistema de controle SISTEC com problemas, 
onde há necessidade de se buscar resultados a 
serem lançados nos relatórios técnicos 
individuais, por município; 

Demanda externas das secretarias “meio” e não 
estabelecidas em regulamento, normalmente 
recaem sobre a Gerência de Planejamento, sendo 
um problema por ser uma equipe pouca. 

Demora no repasse de algumas informações das 
gerências finalísticas, quando não existe 
sistemas para coletar essas informações; 

 

Falta de ferramentas de BI para geração de 
relatórios, dados a amplas e numerosas bases de 
dados; 

 

Falta de mapeamento de processo;  

 

ANÁLISE SWOT 

  Ambiente Interno 

FATORES POSITIVOS FATORES NEGATIVOS 

FA
TO

R
ES

 IN
T

ER
N

O
S 

FORÇAS FRANQUEZAS 

Alcance institucional; 
Falta de planejamento; 

Credibilidade; Equipe pequena; ++ 

Estrutura física; 
Falta de capacitação da equipe:++ 

Equipamentos; Sistemas de acesso deficitários; 

Melhoria continuada; 
Falta de Padronização; 

Autonomia e proatividade dos 
colaboradores da equipe; 

Falta de prazo necessário para a qualificação 
multidisciplinar; 

Capital intelectual; 
Pouco recursos financeiros; 

Capilaridade;  

Ambiente interno positivo; 
 

Planejamento Estratégico;  

 

Ambiente Externo 

FATORES POSITIVOS FATORES NEGATIVOS 

FA
TO

R
ES

 E
X

TE
R

N
O

S 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

Possibilidade de uso de BI para 
tratamento de dados utilizados nos 
produtos da Gerência; 

Necessidade de cooperação técnica entre 
servidores da CGE, Economia e Tribunal de 
Contas, para nivelamento de uso de ferramentas 
gerenciais e estratégicas; 

Alta visibilidade de organismos 
internacionais; 

Ingerência política; 

Capital político altamente positivo; Dificuldades de captação de recursos; 
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.../ 

FATORES POSITIVOS FATORES NEGATIVOS 

FA
TO

R
ES

 E
X

TE
R

N
O

S 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

O PPA incentiva a capacitação de 

recursos e parcerias com fontes 

diversas; ++ 

Baixos incentivos financeiros; 

Secretarias meio dando suporte em 

ações da Gerência; 

Sistemas coorporativos declaratórios sem 
capacitação ou manuais operacionais; 

Recursos federais disponíveis; 
Baixo entrosamento entre as áreas para 
atingimento dos objetivos da Empresa; 

 
Disfunção entre os sistemas; 

 
Cortes orçamentários 

 
Baixo gerenciamento da estrutura de TI 

 
Adequação na estrutura para servidores 

 
Departamentos de características consultivas, 
sem influência decisória 

 

Gerência de Pesquisa Agropecuária/Diretoria de Pesquisa Agropecuária   

Escopos:   Produção de Sementes (Gerência de Pesquisa Agropecuária) 

                  Comercialização de Sementes (Diretoria de Pesquisa Agropecuária) 
       

BRAINSTORMIG 

O que atrapalha/atrasa/impede o atingimento dos objetivos da Gerência e Diretoria de 

Pesquisa? 

 

Recursos Humanos Recursos Financeiros 

Falta de mão de obra qualificada; Recursos próprios insuficientes; 

Falta de recursos Humanos Recursos financeiros insuficientes; 

Déficit de pessoal: ++ Demora na formalização da compra e na entrega 
dos produtos/insumos/serviços; 

Dificuldade de manutenção administrativa 
(pessoal antigo) estrutural da unidade de produção; 

Demora no processo de levantamentos 
orçamentários nas aquisições de insumos e 
equipamentos e manutenções; 

Comprometimentos de todos; Recursos humanos insuficientes; 

Apoio pessoal administrativo para levantamento 
orçamentário/processos de aquisição via compra 
direta ou licitação ainda via fundação; 

Administrativo: recursos financeiros/ 
orçamentos/compras (insumos)/entregas/mão 
de obra/segurança/manutenção; 

Resultados não apresentados; ++  
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    .../ 

Recursos Humanos Recursos Financeiros 

Técnicos/operacionais/unidade de produção/ 
Anápolis/fiscal/comercialização/Escritórios 
Locais/clientes; 

Falta de planejamento da logística interna da 
EMATER 

Ações solicitadas por superiores que prejudicam 
o andamento das ações da produção de 
sementes e o atingimento do objetivo 

Dificuldade de orçamentos com mais de um 
fornecedor; 

Falta de premiação para venda; Demora na entrega de insumos para o plantio 

Recursos Materiais Governança/Outros 

Falta de insumos no mercado: ++ Potencializar mídias; 

Falta de segurança. Problemas com roubos na 
unidade de produção tanto do produto milho, 
quanto de máquinas e equipamentos; ++ 

Falta de prioridade nas estações experimentais, 
nas áreas de produção de sementes devido as 
outras atividades de pesquisa; 

Escolha não adequada da usina devido a 
licitação; 

Plantio fora da época; ++ 

Armazenamento Inadequado das sementes 
genéticas, o que prejudica o próximo plantio; 

Condições edafoclimáticas que prejudicam a 
condução da produção; 

Dificuldade no controle de qualidade da 
semente nas usinas; 

Atraso nas atividades de manejo dos campos de 
produção; 

Dificuldade de manutenção de máquinas e 
equipamentos; 

Não priorização das atividades nas estações o 
que compromete a atividade de produção de 
sementes; 

Manutenção das máquinas antes do plantio; Parcerias fundamentadas; 

Falta de máquinas e equipamentos modernos; Falta de incentivo por parte dos superiores. 

Estrutura física insuficiente;  
 

 

ANÁLISE SWOT 

     Ambiente Interno 

FATORES POSITIVOS FATORES NEGATIVOS 

FA
TO

R
ES

 IN
T

ER
N

O
S 

FORÇAS FRANQUEZAS 

Conhecimento;  Mão de obra de campo deficiente e não 
qualificada; 

Comprometimento da equipe técnica 
da Supervisão de Produção de 
Sementes; 

Falta de compromisso de alguns técnicos locais 
na disponibilização/comercialização de 
sementes; 

Estrutura física; Déficit de pessoas; 

Experiência da equipe da Supervisão de 
produção de sementes; 

Falta de local adequado para armazenagem nos 
escritórios locais. 

Falta de incentivo; Perda na estocagem (locais); 

 Poucas unidades demonstrativas; 
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.../ 

FATORES POSITIVOS FATORES NEGATIVOS 

FA
TO

R
ES

 IN
T

ER
N

O
S 

FORÇAS FRANQUEZAS 

Capacidade de entendimento ao 
pequeno produtor com produtos de 
qualidade; 

Atendimento deficitário ao produtor para os 
acompanhamentos necessários das lavouras; 

 
Falta de treinamento de novos técnicos; 

 Falta de controle de estoque; 

 
Falta de equipamentos modernos; 

 

Ambiente Externo 

FATORES POSITIVOS FATORES NEGATIVOS 

FA
TO

R
ES

 E
X

TE
R

N
O

S 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

Incentivo de seguro agrícola aos 
pequenos produtores que adquirem a 
semente; 

Falta de Insumo no mercado; 

Os materiais tem muito potencial 
para a agricultura familiar; 

Baixo marketing da semente; ++ 

Área de produção suficiente para 
atendimento de demanda; 

Burocracia na aquisição de insumos; 

Variedade da semente não ter 
concorrente no mercado; 

Fatores climáticos; 

Trabalhar em parceria com bancos; Cancelamento da premiação pela venda de 

sementes; 

Material acessível ao pequeno 
produtor; ++ 

Preços elevados de insumos; +++ 

Capilaridade, pontos de venda em 
todo o Estado; 

 

Necessidade de tecnologia de 
qualidade e acessível pelo agricultor 
familiar; 

 

Maior rede de distribuição de 
semente do Estado de Goiás 

 

Necessidade de ampliar portifólio de 
produtos, atender maior número de 
cliente; 
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Diretoria de Assistência Técnica e Extensão Rural 

Escopo: Programa Produzir Brasil 
 

BRAINSTORMING 

   O que atrapalha/atrasa/impede o atingimento dos objetivos/metas do Programa 

Produzir Brasil? 

Recursos Humanos Recursos Materiais 

Falta da conscientização da necessidade e uso 
adequado e EPI´s; 

Falta de veículos adequados as necessidades 
propostas ao servidor; 

Falta de técnico executor; Falta de EPI´s;  

Ausência de assistência preventiva para a equipe 
técnica; 

Sistema mobile não funcionamento 
adequadamente; 

Instabilidade da equipe executora (colaboradores 
comissionados e cedidos); Tipos de dados de saída do sistema insuficiente; 

Ausência de análise prévia da família a ser 
assistida (aptidão, cadastro, unidades de locação 
dos técnicos, condição de pagamento do 
servidos); 

Falta de dados no sistema para cada 
assentamento assistido como: relação das 
famílias, acesso a internet, relevo, frequência de 
chuvas, água, logística; 

Desinteresse por parte do técnico e produtor em 
desenvolver o trabalho proposto 

Inadequação do questionário ao propósito do 
programa; 

Erros na utilização de formulários 
(preenchimento, formulário inadequado) 

Existência de erros no SGA MOBILE (inserção de 
dados e arquivos no sistema); 

Atraso na execução das metas nos quadrimestres 
pactuados 

Divergência do relatório físico com o digitado no 
SGA; 

Retrabalho; Demora nas correções dos relatórios aprovados; 

Surgimento da pandemia; Ausência de sistemas simplificados e unificados; 

Inexistências de capacitação técnica para os 
técnicos das ULs; 

Ausência da qualidade (padrão) dos dados 
coletados ou lançados pelos técnicos 

 Inexistência de internet em determinados locais 

 Contratos ineficientes 

 Ausência da valorização das anotações das ações 
nas ferramentas disponíveis; 

Recursos Financeiros Governança/Outros 

Valor ofertado de diárias incompatível com a 
necessidade e quantidade de colaboradores em 
serviço; 

Falta de alinhamento de ações do planejamento 
estratégico e balanço social da EMATER (ex. definir 
os indicadores dentro de cada eixo) 

Falta da utilização de mais de uma fonte de 
recurso (ANATER); 

Insuficiência de comprometimento da diretoria; 

Atraso no recurso caso as metas não sejam 
atingidas; 

Falta de consentimento do uso do direito de 
imagem de cada produtor; 

Falta de adiantamento de recursos financeiros 
para executar metas coletivas (ex. cursos); 

Legislação; 

Ausência de recursos para investimentos em 
ferramentas e outros; 

Ausência de um ponto de apoio em 
assentamentos distantes; 

Não computar a arrecadação com as metas da 
ANATER, na meta de arrecadação de cada técnico; Falta de parcerias para a contratação de técnicos; 

Demora no retorno da ANATER nas correções dos 
relatórios feitos e/ou contestados; Ausência de divulgação das ações; 
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.../ 

Recursos Financeiros Governança/Outros 

Ausência de implantação do projeto de produção 
independente; 

Falta de incentivo aos produtores quanto ampliar 
suas visões. 

 Atraso e acompanhamento da execução de metas; 

 Crise política no Brasil; 

 Dificuldade no atendimento continuado da Ater 
nos assentamentos de acordo com mudanças e 
demandas por região; 

 Ausência de monitoramento do processo 

 Falta de sinergia entre EMATER & ANATER para 
alinhamento e ações (evitando retrabalho); 

 

ANÁLISE SWOT 

     Ambiente Interno 

FATORES POSITIVOS FATORES NEGATIVOS 

FA
TO

R
ES

 IN
T

ER
N

O
S 

FORÇAS FRANQUEZAS 

Parcerias; Poucos servidores; 

Logística; Número de técnicos; 

Capilaridade Baixo valor da diária de campo; 

Técnicos capacitados que conhecem a 
realidade; 

Poucos servidores de apoio; 

Governo atual dando apoio ao serviço; Servidores trabalhando no limite; 

Novas metodologias; 
Atraso na execução das metas; 

Recursos próprios 
Falta de veículos adequados; 

Progresso e oportunidade 
Inexistência de recursos - Inexistência de Fundo 
de Adiantamento para aquisição de alimentação 
para atividades coletivas nas Urs; 

Programa de satisfação do colaborador 
Relatórios de execução incompletos e/ou 
rasurados má qualidade na redação da RT; 

Equipe experiente em ações 

semelhantes ao projeto 

Recursos financeiros insuficientes para material 
de pesquisa (insumos); 

Credibilidade 
Idade avançada de servidores 

Integração das equipes Gestoras 

EMATER/ANATER 

Divergência entre o Relatório Físico elaborado e 
o digitado no SGA pelo Técnico Executor; 

 
Burocracia para liberar recursos; 

 
Retrabalho; 

 
Legislação impeditiva para alguns recurso; 

 
Falta de seriedade na execução; 

 
Atraso na correção dos relatórios de metas 
reprovadas; 
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   .../    

FATORES POSITIVOS FATORES NEGATIVOS 

FORÇAS 
FRANQUEZAS 

 Dificuldade dos Técnicos na operacionalização 
do SGA e SGA Mobile; 

 Falta migração de dados entre os Sistemas SGA 
e SISTEC; 

 
Equipamentos de informática incompatíveis 
para realizar atividades remotas (sem câmeras); 

 Aparelhos celulares incompatíveis e/ou 
inexistente para execução do SGA Mobile 

 
Deficiência na qualidade do sinal de internet nas 
Unidades Locais. 

 

 

Ambiente Externo 

FATORES POSITIVOS FATORES NEGATIVOS 

FA
TO

R
ES

 E
X

TE
R

N
O

S 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

Crescimento; 
Incertezas da pandemia. 

Visão para o futuro; 
Falta de concurso público; 

Uso de novas ferramentas; 
Famílias sentindo abandonadas; 

Parcerias; 
Fatores climáticos; 

Sensibilização do Estado quanto a 

necessidade de contratação/concurso 

público através da demonstração dos 

resultados da Emater na sociedade; 

Necessidade de recursos para investimentos em 

ferramentas e outros; 

Possibilidade de trabalhos online 

(teleconferências, reuniões); 

Grande número de pessoas com mais de 55 anos 

no campo - riscos pandemia; 

Apoio governo estadual/federal; 
Ingerências diversas; 

Carência técnica dos produtores; 
Perda de servidores (PDV); 

Concurso público; 
Poder de pagamento; 

Convênios com as prefeituras; 
Contingência de Recursos; 

Preservação ambiental assistida; 
Assentamentos em áreas improdutivas 

Recursos externos assegurados e 

suficientes para o Programa; 

Demora da ANATER na validação das Metas 

Corrigidas e/ou contestadas 

Recursos externos assegurados e 

suficientes para o Programa; 

Ameaças climáticas 

Exercitar novas formas de atendimento; 
Baixo quantitativo de técnicos 

Inserimento. 
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Gerência de Assistência Técnica e Extensão Rural 

Escopo: Programa de Crédito Rural 

BRAINSTORMING 

O que atrapalha/atrasa/impede o atingimento dos objetivos do Crédito Rural? 

Recursos Humanos Recursos Materiais 

Recursos humanos escassos; +++++ Internet precária em vários locais; ++++++ 

Falta de capacitação técnica; Dependência de programas de bancos; 

Rotatividade de técnicos (contratos temporários); 
+++ 

Erros nos projetos elaborados; 

Capacitar técnicos nas áreas de produção 
agropecuária; 

Incompatibilidade dos programas de informática 
dos diversos agentes envolvidos; 

Falta de treinamento dos colegas no 
preenchimento de relatórios; 

Excesso de documentação para aprovação; 

Falta de proatividade de profissionais experientes 
em repassar para os colegas; 

Escola de governo não oferece cursos técnicos 
(agropecuários); 

Qualificação dos técnicos Equipamentos precários; 

Resistência da equipe a mudanças; Falta de Agências bancárias em alguns municípios; 

Dificuldade em se familiarizar com CIBAN  

Técnicos Novatos  

Demanda alta por parte dos produtores X 
quantidade de servidores treinados para atuar no 
crédito rural; 

 

Dificuldade das equipes com a nova ferramenta de 
TI; 

 

Falta de concurso público.  

Recursos Financeiros Governança/Outros 

Inadimplência dos produtores junto às agências; 
++ 

Falta de relacionamento/com comunicação com 
agências bancárias; +++ 

Dependências de recursos externos; Falta de monitoramento/acompanhamento por 
parte dos gestores (coordenadorias regionais); 

Falta de controle dos projetos elaborados e 
recebimento do valor do crédito. 

Concorrência com empresas privadas; 

 Mudanças constantes de regras; 

 Resistência do produtor às orientações; 

 Outras formas de contratos do crédito rural para 
agricultor familiar 

 Atividade ocorre por demanda; 

 Diversidade de programas de financiamento; 

 Parcerias consolidadas; 

 Burocracia; 
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ANÁLISE SWOT 

       Ambiente Interno 

FATORES POSITIVOS FATORES NEGATIVOS 

FA
TO

R
ES

 IN
T

ER
N

O
S 

FORÇAS FRANQUEZAS 

Capilaridade; 
Rotatividade e instabilidade funcional 
(comissionados); 

Técnicos com experiência/ 

competentes; ++++ 

Diferenças regionais; 

Produtor assistido; 
Falta de técnicos; ++++ 

Equipe de suporte (Goiânia) de crédito 

rural eficiente; 

Comunicação precária; ++ 

Linhas de crédito acessíveis às 

condições do nosso público alvo; 

Descompromisso de técnicos; 

EMATER é a principal emissora de DAP; 
Dificuldade de relacionamento dos técnicos com 
algumas agências; 

Disponibilidade de Vídeo conferência; 
Internet ruim; 

 
Não temos uma regra clara de premiar o 
eficiente e punir o ineficiente pela entrega ou 
não entrega; 

 
Falta de controle no sistema da EMATER a 
respeito dos projetos elaborados e receita; 

 
Somos falhos ainda na cobrança de entregas; 

 
Falta de capacitação dos técnicos (TI, inovação). 

 

Ambiente Externo 

FATORES POSITIVOS FATORES NEGATIVOS 

FA
TO

R
ES

 E
X

TE
R

N
O

S 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

Melhoria na qualidade de vida dos 

produtores rurais;+++ 

Demora muito grande para acessar o crédito 

rural; +++ 

Credibilidade; +++ 
Salário baixo; ++ 

Várias linhas de crédito; ++ 
Concorrência com outras empresas; 

Aumentar a receita da EMATER; ++ 
Falta de concurso público; ++ 

Ampliar o quadro profissional. 
Juros altos; 

Produção sustentável 
Não se tem flexibilidade em negociar valores; 

Valorização da área meio 

(administrativa) 

Muitos programas e projetos para só um técnico 

atender; 

Verdadeira entrega da EMATER; 
Ameaça climática; 

Parcerias com faculdades; 
Concorrência ATNI particular; +++ 
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.../ 

FATORES POSITIVOS FATORES NEGATIVOS 

FA
TO

R
ES

 E
X

TE
R

N
O

S 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

Comercialização; 
Política agrícola/econômica; 

Contribui para o reconhecimento e 

gratificação do extensionista; 

Direcionamento do agente financeiro para 

outras empresas; 

Ampliação deste serviço 
Burocracia COBAN; 

Melhoria dos índices zootécnicos, 

produtivo e lucro; 

Grau de instrução os beneficiários 

A elaboração de projetos traz 

visibilidade ao extensionista e 

pontuação no relatório de atividades e 

isso contribui para o reconhecimento e 

gratificação do extensionista. 

Instabilidade política e jurídica; 

 
Ingerências; 

 
Servidores aposentados; 

 
Planejamento deficiente; 

 
Servidores aposentados; 

 
Planejamento deficiente; 

 

Gerência de Compras Governamentais 

Escopo: Contratos e Licitações 

BRAINSTORMING 

    O que atrapalha/atrasa/impede o atingimento dos objetivos da Gerência de 

Compras Governamentais, quanto a execução dos processos de licitações e contratos?  

Recursos Humanos Recursos Materiais 

Falta de recursos humanos; Falta de padronização de modelos de termos de 
referência e de contratos 

Falta de concurso público; Falta de estudos técnicos para aquisições 

Grande rotatividade de executores (pregoeiros 
e pessoas especializadas em licitações); 

Erros que atrasam licitações gerando falta de 
material. 

Falta de capacitação de servidores;  

Erros nos termos de referência  

Baixa qualificação dos gestores de contratos.  
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.../ 

Recursos Financeiros Governança/Outros 

Escassez de recursos para atender demanda de 
compras; 

Falta de acompanhamento de gestores de 
contratos; 

 Falta de método para nomeação de gestores de 
contratos. 

 Falta de conhecimento das gerências na 
elaboração de ternos de referências 

 Falta de planejamento das unidades. 
 

ANÁLISE SWOT 

 

FATORES POSITIVOS FATORES NEGATIVOS 

FA
TO

R
ES

 IN
T

ER
N

O
S 

FORÇAS FRANQUEZAS 

Comprometimento das equipes 

envolvidas nos processos licitatórios; 

Número reduzido de executantes; 

Conhecimento sobre os processos 

licitatórios; 

Falta de comprometimento dos gestores de 
contratos; 

Estrutura física e Equipamentos; 
Falta de integração dos gestores de contratos 
com as unidades executoras; 

Recursos Internos; 
Falta de conhecimento dos gestores com relação 
as legislações específicas de contratos; 

 
Falta de capacitação para a elaboração de 
termos de referência e contratos; 

Gerente da GECG ser gestor jurídico e 

ter conhecimento sobre as legislações 

pertinentes a contratos e licitações; 

Pessoas sem competências técnicas elaborando 
estudo técnico preliminar e termos de 
referência, que desconhecem o que é o objeto. 

 
Falta de interação entre GECG e GEAAL, quanto 
a elaboração de termos de referência; 

 
Falta de definição de tempo para que a 
Procuradoria Setorial faça análise sobre os 
processos, onde processos ficam até 3 meses 
nessa unidade para manifestação, depois 
devolvem para elaborar novo termo de 
referência; 

 
Falta de padronização de modelos para 
elaboração de termos de referências e 
contratos, que atendam tanto a GECG, como a 
Procuradoria Setorial; 

 
Retrabalho devido a devolução de termos de 
referências errados; 

 
Atrasos nos processos licitatórios; 

 
Indicação tempestiva de gestores pela diretoria, 
os quais não atendem perfil para gestores de 
contratos; 

 
Falta de cultura de planejamento; 
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Ambiente Externo 

FATORES POSITIVOS FATORES NEGATIVOS 

FA
TO

R
ES

 E
X

TE
R

N
O

S 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

Convênios com Prefeituras; 
Cortes nos orçamentos; 

Cursos ofertados pela Escola de 

Governo; 

Baixa Captação de recursos; 

PPA; 
Mudanças constantes de legislações; 

Convênios federais; 
Falta de sistemas de precificação para 

levantamento de orçamentos; 

 

Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas 

Escopo: Folha de Pagamento 

BRAINSTORMING 

    O que atrapalha/atrasa/impede o atingimento dos objetivos do processo de 

Folha de Pagamento?  

Recursos Humanos Recursos Materiais 

Número reduzido de executantes; Falta de parametrização do sistema RHNET, que 
gera multas; 

Poucos efetivos; Falta de envio de documentação de outros órgãos 
em tempo hábil; 

Aumento de carga de trabalho; Descomprometimento de alguns gerentes, quanto 
ao acompanhamento de frequência de servidores; 

Falta de comprometimento de alguns 
servidores; 

Demora da atualização do sistema RHNET; 

Erros na elaboração da folha de pagamento;  

Má fé de servidores;  

Recursos Financeiros Governança/Outros 

Multas ocasionadas devido a morosidade da 
SEAD para reconhecimento dos acordos e 
convenções coletivas, que provocam multas; 

Contratações próximas ao fechamento da folha 

 Desconhecimento sobre legislações por parte das 
chefias imediatas; 
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ANÁLISE SWOT 

FATORES POSITIVOS FATORES NEGATIVOS 

FA
TO

R
ES

 IN
T

ER
N

O
S 

FORÇAS FRANQUEZAS 

Comprometimento da equipe 

envolvida; 

Número reduzido de executantes; 

Estrutura física; 
Morosidade da SEAD para reconhecimento dos 
acordos e convenções coletivas, que provocam 
multas; 

Equipamentos internos; 
Erros humanos, na elaboração de folha de 
pagamento; 

Processos mapeados; 
Aumento da carga de trabalho devido saída de 
servidores no PDV; 

Conhecimento sobre o processo; 
Falta de comprometimento de gerências, que 
não acompanham frequências de seus 
servidores, acarretando prejuízo ao erário; 

 
Má fé de servidores, que registram ponto e vão 
embora, acarretando prejuízo ao erário;; 

 
Problemas com o sistema RHNET, que interfere 
na elaboração da folha e. 

 
Falta de recursos humanos capacitados na área 
de RH; 

 
Retrabalho; 

 
Falta de concurso público. 

 
Grande número de servidores comissionados, 
com contratos só até 31/12/2022, devido 
legislação vigente. 

 

  Ambiente Externo 

FATORES POSITIVOS FATORES NEGATIVOS 

FA
TO

R
ES

 E
X

TE
R

N
O

S 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

Concurso Público; 
Permissão que recém nomeados entre em 
exercício após o fechamento da folha mensal 

 

Contratos temporários; 
Ineficiência RHNET (SEAD), quanto ao 

lançamento de férias, controle de frequência, 

abonos pecuniários, dentre outros, para 

empregados públicos 

Contratos com Universidades, 

faculdades, fundações; 

PDV. 

Programas de estqgiários; 
Legislação que exonera servidores 

comissionados em 31/12/2022. 
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4. DEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS DE RISCOS_______________________________ 

A Agência EMATER estabeleceu os mesmos critérios de riscos propostos pela 

CGE, para analisar os seus riscos. 

Essa análise é feita levando-se em consideração a relação entre as variáveis de 

Probabilidade e Consequência (Impacto), identificando uma classificação para o risco, 

dentro de uma Escala de Probabilidade (de 1 a 5), como também, dentro da Escala de 

Consequência (de 1 a 5), para que se possa identificar o nível de risco. 

Para fazer essa classificação utiliza-se das tabelas de Probabilidade e 
Consequência, abaixo: 

Escala de Probabilidade (de 1 a 5) 
 

Critérios de Probabilidade Definição 

1 Raro Expectativa de ocorrência incomensurável. Não há histórico conhecido 

do evento ou não há indícios que sinalizem sua ocorrência. 

2 Improvável Expectativa de ocorrências pontuais. 

3 Possível Expectativa mediana de ocorrência. 

4 Provável Expectativa elevada de ocorrência. 

5 Quase certo 

 

Expectativa de dominância de ocorrências. Ocorrência quase garantida 
no prazo associado ao objetivo. 

 

Escala de Consequência - impacto (de 1 a 5) 
 

Critérios da Consequência Definição 

1 Desprezível Baixíssimo impacto material, ambiental, humano ou intangível. 

2 Menor Baixo impacto material, ambiental, humano ou intangível. 

3 Moderada Médio impacto material, ambiental, humano ou intangível. 

4 Maior Acentuado impacto material, ambiental, humano ou intangível. 

5 Catastrófica 

 

 

Extremo impacto material, ambiental, humano ou intangível. 
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Após analisar e compreender a natureza do risco, suas características, sua 

probabilidade e suas consequências, realiza uma nova avaliação do risco, para verificar 

se esse deve ser tratado ou não, em função ao Nível de Risco. 

Essa avaliação inicia-se a partir do resultado do produto entre as variáveis Probabilidade 

e Impacto (da consequência), que é a Medida de Nível de Risco, conforme a seguir:  

P x I = MR 
P = Probabilidade; 
I = Impacto da Consequência; 
MR = Medida Nível de Risco. 

 

De posse do valor da MR compara com os critérios de Nível de Riscos 

constantes da Matriz de Definição de Nível de Riscos, identificando a sua classificação, 

de acordo com a escala de cores (verde, amarela, laranja e vermelho), que determinam 

se o risco deve ser tratado ou não, e suas recomendações, conforme a seguir: 

a. Matriz de Definição de Nível de Risco 

 

C
o

n
se

q
u

ên
ci

a
 

 
Catastrófica 

 

 
Médio 

 
Alto 

 
Extremo 

 
Extremo 

 
Extremo 

 
Maior 

 

 
Médio 

 
Alto 

 
Alto 

 
Extremo 

 
Extremo 

 
Moderada 

 

 
Baixo 

 
Médio 

 
Alto 

 
Alto 

 
Extremo 

 
Menor 

 

 
Baixo 

 
Baixo 

 
Médio 

 
Alto 

 
Alto 

 
Desprezível 

 

 
Baixo 

 
Baixo 

 
Baixo 

 
Médio 

 
Médio 

 

 
Raro 

 
Improvável 

 
Possível 

 
Provável 

 

 
Quase 
Certo 

 

Probabilidade 
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 (1 a 3) Risco Baixo - Manter práticas e procedimentos. 
 
 

                (4 a        (4 a 7) Risco Médio - Modificações e novos controles devem ser 
implantados ao longo do ciclo de gestão de riscos, sendo 
designado um responsável por acompanhar as mudanças 
necessárias. 
 

  (8 a 14) Risco Alto - Modificações e novos controles devem ser 
implantados de forma ágil, sob acompanhamento e 
responsabilidade da alta direção da Emater. 
 

  (15 a 25) Risco Extremo - Modificações e novos controles devem ser 
implantados com urgência, sendo dada ciência da gravidade ao 
Comitê Setorial da Gestão de Riscos da Emater para 
acompanhamento das medidas necessárias. 

 

Após identificar o “Nível de Risco” na Matriz de Definição de Nível de Riscos, 

verifica-se em que estágio esse risco se encontra, ou seja, se risco baixo (verde), risco 

médio (amarelo), risco alto (laranja) ou risco extremo (vermelho), fazendo análise do 

valor encontrado ainda em relação ao valor definido para o Apetite a Risco e Tolerância 

a Risco, para verificar se esse deve ser tratado ou não.  
 

Na sequência, após identificar probabilidade, impacto, nível de risco, faz-se o 

preenchimento desses campos, selecionando as opções na Matriz de Riscos da 

SmartSheet, que posteriormente são apresentados ao Comitê Setorial de Compliance, 

via reunião, para aprovação e iniciar tratamento ou não dos riscos, dependendo de seu 

nível de risco. 
 

 

    

4.1 Apetite a Risco, Tolerância a Risco e Nível de Maturidade 

  

  O Apetite a Risco, Tolerância a Risco, e Nível de Maturidade passaram por análise 

e foram reavaliados, em reunião realizada pelo Comitê Setorial de Compliance Público e 

Secretaria Executiva de Compliance, conforme Ata da 6ª Reunião do Comitê Setorial e 

da 13ª Reunião da Secretaria Executiva de Compliance da Emater, de 26/05/2022. 

  Assim abaixo apresentamos o Apetite a Rico, Tolerância a Risco e Nível de 

Maturidade da EMATER, definidos para o ano de 2022, sendo: 
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✓ Apetite a Risco – baixo; 
✓ Tolerância a Risco – baixo; 
✓ Nível de Maturidade: 3. 

 
Portanto, no ano de 2022, o Apetite a Risco e a Tolerância a Risco foram 

definidos como “baixo”, ou seja, ao se avaliar o Nível de Risco, de um risco, se esse tiver 

dentro de uma “Escala de valor, entre 1 a 3”, dentro da Matriz de Nível de Risco, já 

preestabelecida, esse será considerado tolerável, aceitável, mas deverá ser monitorado. 

Quanto ao Nível de Maturidade, foi feita uma reunião do Comitê Setorial de 

Compliance Público e da Secretaria Executiva de Compliance, com a participação do 

Consultor da CGE, junto à EMATER, para analisar o grau de maturidade da EMATER, em 

relação aos resultados alcançados na última Avaliação de Maturidade, onde a Agência 

obteve uma pontuação de 50,55%, estando, portanto, no nível 3 de maturidade.  

Assim, o Comitê Setorial de Compliance Público achou por bem manter esse 

nível de maturidade em 2022, ou seja, ficou definido que o nível de maturidade vai 

permanecer no nível 3. 

 

4.2. Critério de Comunicação de Resultados das Avaliações de Nível de Riscos 

Quanto ao critério de comunicação dos resultados dessas avaliações às 

instâncias competentes, ficou definido que seria feito via reuniões formais, com 

geração de atas, com a Secretaria Executiva de Compliance e com o Comitê Setorial 

de Compliance Público, onde o proprietário do risco deve fazer apresentação de seu 

processo, seus riscos, fazendo considerações sobre a avaliação realizadas, 

apresentando a essas instâncias os resultados do nível do risco encontrado (Matriz 

de Risco na SmartSheet), em função do apetite a risco e tolerância a risco, cabendo 

ao Comitê Setorial de Compliance Público, deliberar se aceita ou não esse nível de 

risco e, quando for o caso, propor alterações adequadas.  

 

No que se refere a comunicação institucional a Agência EMATER estabeleceu 

uma Política de Comunicação, onde foram definidos os objetivos, características, 

diretrizes, princípios norteadores, gestão da marca, fontes e temas associados, como 
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também meios de divulgação institucionais, conforme portaria nº 183 de 

26/05/2022. 

 

4.3. Critério de Priorização de Tratamento de Riscos 
 

No que se refere a priorização do tratamento dos riscos, ao se identificar o 

nível do risco acima do nível de tolerância, esse é apresentado pelo proprietário do risco, 

ao Comitê Setorial de Compliance Público (em reunião), onde são discutidos o que deve 

ser priorizado, cujos resultados das ações que são implementadas são condensados em 

relatórios periódicos (smartSheet). Essas ações também são acompanhadas pela 

Secretaria Executiva de Compliance e pelo Comitê Setorial de Compliance Público, via 

reuniões, das quais são geradas atas. 

Assim os tratamentos dos riscos são priorizados pelo Comitê Setorial de 

Compliance, pelo estágio em que o risco se encontra, em relação ao seu nível de risco, 

onde os de nível de riscos mais elevados, tem prioridade em relação aos demais, embora 

todos passem por tratamento adequado. 
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5. IDENTIFICAÇÃO DOS NÍVEIS DE AUTORIDADES E RESPONSABILIDADES - 

 

 A Gestão de Riscos da Emater apresenta as seguintes instâncias: 

I - Comitê Setorial do Compliance Público, composto pela Diretoria da Emater, 

sendo: 

a) Presidência; 

b) Chefia de Gabinete; 

c) Diretoria de Gestão Integrada; 

d) Diretoria de Assistência Técnica e Extensão Rural; 

e) Diretoria de Pesquisa Agropecuária da Emater. 

f) Chefe de Comunicação Setorial. 

g) Chefe da Procuradoria Setorial; 

II - Secretaria Executiva do Compliance, que é composta por 09 (nove) membros, 

sendo: 

a) Chefia de Gabinete – Coordenador (a) da Secretaria; 

b) Gerente de Planejamento Institucional (substituto da   Coordenação); 

c) Gerente de Tecnologia; 

d)    Chefe da Comunicação Setorial da Emater; 

e)  2 Analista de Desenvolvimento Rural (Técnico ATER), da Gerência de    

ATER; 

f) 1 Analista de Desenvolvimento Rural (Pesquisa) da Gerência de Pesquisa 

Agropecuária 

g) 1 Assistente   de   Gestão   Administrativa, da   Gerência    de 

     Planejamento Institucional. 

III - Das competências  

As competências do Comitê Setorial do Compliance Público estão descritas na 

Portaria nº 128, de 5/04/2022, conforme a seguir: 

a)    fomentar as práticas de gestão de riscos; 
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b) definir o escopo da gestão de riscos; 

c) Indicar os proprietários de riscos; 

d) designar os servidores que comporão a Secretaria Executiva; 

e)  acompanhar de forma sistemática e periódica a gestão de riscos do  

escopo delineado, com o objetivo de garantir a sua eficácia e o 

cumprimento de seus objetivos; 

f) realizar a análise crítica e promover melhorias no processo de gestão de 

riscos; 

g) aprovar o plano de ação anual para a expansão da gestão de riscos; 

h) definir, monitorar, comunicar e revisar o apetite e a tolerância a riscos da 

pasta; 

i) - aprovar os riscos que deverão ser tolerados acima do apetite a risco da 

instituição; 

j) monitorar o cumprimento da Política de Gestão de Riscos; 

k) - revisar a política de gestão de riscos; 

l) monitorar os indicadores-chaves dos riscos estratégicos; 

m) - estimular a cultura de Gestão de Riscos; 

n) acompanhar o cumprimento de suas decisões; 

o) definir, acompanhar e revisar o nível de maturidade em gestão de riscos 

almejado da instituição; 

p) acompanhar a implementação das ações dos eixos I a III do Programa de 

Compliance Público; 

q) assegurar que a gestão de riscos esteja integrada aos processos de gestão, 

desde o planejamento estratégico até os projetos e processos de todas as 

áreas, funções e atividades relevantes para o alcance dos objetivos 

estratégicos da organização; 

r) revisar periodicamente os riscos identificados da instituição acima do 

apetite a riscos, visando fornecer direção clara sobre o gerenciamento de 

riscos; 
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s) estabelecer parcerias com outras instituições para reduzir os riscos 

compartilhados. 

                Compete ao Presidente do Comitê Setorial 

a) convocar e presidir as reuniões do Comitê Setorial; 

b) avaliar e definir os assuntos a serem discutidos nas reuniões; 

c) cumprir e fazer cumprir esta Portaria; 

d) autorizar a apreciação de matérias não incluídas na pauta de reunião. 

 

  As competências da Secretaria Executiva do Compliance estão descritas na 

Portaria nº 169/2022, de 11/05/2022, sendo: 

a) orientar e monitorar funções e responsabilidades pela gestão de riscos em 

todas as áreas da organização, especialmente no preenchimento dos 

Relatórios de Gerenciamento de Riscos no Sistema Smartsheet pelos 

proprietários dos riscos; 

b) coordenar a revisão periódica do processo de gestão de riscos com vistas a 

sua melhoria contínua; 

c) coordenar e monitorar a implantação da gestão de riscos em novas áreas 

e/ou projetos, até que esteja consolidada em toda a organização; 

d) monitorar as ações que estão em realização para evolução da maturidade 

em Gestão de Riscos; 

e) atuar na interlocução entre o Comitê Setorial e os proprietários de riscos 

e/ou responsáveis pela implantação e execução de ações de controle; 

f) comunicar ao Comitê Setorial o andamento do gerenciamento de riscos em 

todas as áreas, por toda a organização; 

g) auxiliar no agendamento e pauta das reuniões do Comitê Setorial; 

h) atuar na disseminação e na internalização da cultura de Gestão de Riscos, 

por meio de reuniões, palestras, oficinas, dentre outros eventos; 

i) promover a interlocução com a CGE, visando o atendimento das 

recomendações emitidas relacionadas ao processo de gestão de riscos; 
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j) auxiliar o Comitê Setorial no monitoramento e no atendimento às 

recomendações emitidas pela Câmara de Compliance; 

k) estimular a capacitação continuada dos servidores em cursos afetos à 

gestão de riscos, especialmente naqueles ofertados pela Escola de 

Governo; 

l) coordenar o trâmite de documentos relevantes afetos da gestão de riscos, 

preferencialmente em unidade própria no Sistema Eletrônico de 

Informações (SEI);  

m)  acompanhar e monitorar a implementação das ações dos eixos I a III do 

Programa de Compliance Público, especialmente quanto ao cumprimento 

dos quesitos definidos no ranking do PCP. 
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Ficha Técnica 

Elaboração: 

Este documento foi elaborado pela Gerência de Planejamento Institucional. 

Consolidação: Marlene Sônia de Araújo 

 

Fontes de consulta: 

Documento de Planejamento Estratégico da Agência EMATER 2020-2023; 

PPA EMATER, 2020-2023; 

Plano de Trabalho da Agência EMATER 2020-2023; 

Matriz de Riscos da EMATER – SMARTSHEET; 

Avaliação de maturidade da EMATER – 2021 (SMARTSHEET); 

Portarias de nº 128/2020, de 05/04/2022, da criação do Comitê Setorial de Compliance; 

Portaria de nº 169/2022, da criação da Secretaria Executiva de Compliance; 

Portaria nº 123/2022, Política de Gestão de Riscos; 

Portaria nº 183/2022, de 26/05/2022, Política de Comunicação; 

Regulamento Geral da EMATER; 

Arquitetura de processos da EMATER; 

Modelos padrão de escopo, contexto interno e externo da CGE; 

Material da 1ª oficina para Secretaria Executiva de compliance; 

Outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
      
Programa de Compliance Público – PCP  
           Eixo IV – Gestão de Riscos 
Estabelecimento de Escopo, Contexto e Critérios 

 

115 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
      
Programa de Compliance Público – PCP  
           Eixo IV – Gestão de Riscos 
Estabelecimento de Escopo, Contexto e Critérios 

 

116 
 

Minuta de Decreto de alteração do Regulamento Geral da EMATER no item  3.1.5.20 
Competências Comuns 

 

ESTADO DE GOIÁS 
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL 

DECRETO Nº       , DE       DE 2022 

Introduz alterações no Regulamento da 
Agência Goiana de Assistência Técnica, 
Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária - 
EMATER, aprovado pelo Decreto nº 9.527, 
de 07 de outubro de 2019. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições 
constitucionais e legais, nos termos do disposto no art. 57 da Lei nº 20.491, de 25 de 
junho de 2019, e tendo em vista o que consta dos Processos nº 202111867001315 e 
nº20211186700137, 

DECRETA: 

Art. 1º O Regulamento da Agência Goiana de Assistência Técnica, 
Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária – EMATER, aprovado pelo Decreto estadual nº 
9.527, de 07 de outubro de 2019, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 8º 
..................................................................................................... 

I - coordenar as atividades de gestão de pessoas, de compras 
governamentais, do patrimônio, a execução da contabilidade 
orçamentária, financeira e patrimonial, os serviços administrativos e de 
logística, o planejamento, a tecnologia da informação, a difusão de 
tecnologias e ações de capacitação do Centro de Tecnologia e 
Capacitação - CENTRER, bem como dar suporte operacional para as 
demais atividades; 

......................................................................................................
.............. 
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III - gerir os recursos materiais e serviços necessários ao perfeito 
funcionamento da Entidade, bem como os espaços físicos do Centro de 
Tecnologia e Capacitação - CENTRER; 

......................................................................................................
.............. 

XXI – gerir as atividades desenvolvidas no Centro de Tecnologia 
e Capacitação - CENTRER, promovendo a capacitação e difusão de 
tecnologias nas áreas de atuação da EMATER, aos produtores rurais, 
servidores estaduais e demais profissionais das referidas áreas de 
atuação.  

XXII – coordenar a instauração e o julgamento do processo de 
responsabilização de que trata o art. 8º da Lei nº 18.672, de 13 de 
novembro de 2014; 

XXIII – zelar pela aplicação da Lei de acesso à Informação, Lei 
Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, bem como da Lei nº 
18.025, de 22 de maio de 2013, na qualidade de autoridade de 
monitoramento do órgão; e  

XXIV - realizar outras competências correlatas. 

Parágrafo único. Além das competências constantes no caput, 
compete à Diretoria de Gestão Integrada exercer as funções de 
organização, coordenação e supervisão do Centro de Tecnologia e 
Capacitação – CENTRER e das seguintes unidades: 

......................................................................................................
......(NR)” 

“Art. 22 
...................................................................................................... 

XVII- observar, divulgar e cobrar o cumprimento do Código de 
Ética e Conduta Profissional do Servidor e da Alta Administração; 

XVIII - observar, divulgar e cobrar as regras estabelecidas no 
programa de Compliance Público, na execução e disseminação de uma 
cultura de ética, transparência, responsabilização e gestão de riscos em 
todos os processos e atividades do órgão;   

XIX- identificar e gerir os riscos dos processos organizacionais e 
de programas de governo nos seus respectivos âmbitos de atuação, 
considerando a dimensão dos prejuízos que possam causar;   
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XX- monitorar a efetividade dos controles para tratamento dos 
riscos sob sua responsabilidade, observando o apetite pelo risco e a 
tolerância ao risco definidos pelo órgão;   

XXI- reportar ao Comitê Setorial de Compliance a evolução do 
gerenciamento dos riscos sob sua responsabilidade, através dos 
relatórios periódicos de gerenciamento de riscos;  

XXII - desempenhar outras competências decorrentes do pleno 
exercício do cargo e as que lhes forem atribuídas por seu superior 
hierárquico.” (NR) 

 

“Art. 27 
...................................................................................................... 

I – supervisionar, coordenar, acompanhar as atividades de 
gestão de pessoas, de compras governamentais, do patrimônio, a 
execução da contabilidade orçamentária, financeira e patrimonial, bem 
como os serviços administrativos e de logística, planejamento, tecnologia 
da informação, a difusão de tecnologias e ações de capacitação do Centro 
de Tecnologia e Capacitação - CENTRER e dar suporte operacional para as 
demais atividades; 

......................................................................................................
................ 

III - promover e assegurar os recursos materiais e serviços 
necessários ao perfeito funcionamento da Entidade e, promover a gestão 
dos espaços físicos do Centro de Tecnologia e Capacitação - CENTRER;  

......................................................................................................
..... 

XIV – gerir e coordenar as atividades desenvolvidas no Centro de 
Tecnologia e Capacitação - CENTRER; 

XV- promover a implementação do programa de   Público, em 
consonância com as diretrizes dos órgãos de orientação e controle; 

XVI – decidir quanto à instauração e ao julgamento do processo 
de responsabilização de que trata o art. 8º da Lei nº 18.672, de 2014 

XVII – supervisionar a aplicação da Lei de Acesso à Informação, 
Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, bem como da Lei nº 

https://legisla.casacivil.go.gov.br/pesquisa_legislacao/90933/lei-18672
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18.025, de 22 de maio de 2013, na qualidade de autoridade de 
monitoramento do órgão; e 

XVIII - desempenhar outras atribuições decorrentes do pleno 
exercício do cargo e as que lhe forem atribuídas por seu superior 
hierárquico.” (NR) 

“Art. 30 
..................................................................................................... 

XIX- zelar pela boa administração pública, observando os 
princípios e diretrizes do programa de Compliance Público, promovendo 
a cultura da ética, transparência, responsabilização e gestão de riscos;   

XX - cumprir, divulgar e disseminar os dispositivos, 
recomendações e princípios do Código de Ética e Conduta Profissional;   

XXI- identificar e gerir os riscos dos processos organizacionais e 
de programas de governos nos seus respectivos âmbitos de atuação, 
considerando a dimensão dos prejuízos que possam causar; 

XXII- monitorar a efetividade dos controles para tratamento dos 
riscos sob sua responsabilidade, observando o apetite pelo risco e a 
tolerância ao risco definidos pelo órgão;  

XXIII- propor e implementar, quando necessário, novos 
controles internos para tratamento dos riscos sob sua responsabilidade;   

XXIV- reportar ao Comitê Setorial de Compliance a evolução do 
gerenciamento dos riscos sob sua responsabilidade, por meio dos 
relatórios periódicos de gerenciamento dos riscos; 

XXV- desempenhar outras atribuições decorrentes do pleno 
exercício do cargo e as que lhes forem atribuídas por seus superiores 
hierárquicos.” (NR) 

 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Goiânia,      de                                  de 2022; 134º da República.  

RONALDO CAIADO 
Governador do Estado 
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Demonstrativo  de parte da Análise SWOT  das  Partes Interessadas 

FATORES POSITIVOS FATORES NEGATIVOS 

FA
TO

R
ES

 IN
T

ER
N

O
S 

FORÇAS FRANQUEZAS 

Competência técnica; 
Falta de técnicos; 

Capilaridade; 
Escritórios fechados por falta de pessoal; 

Comprometimento das equipes 

técnicas; 

Falta de capacitação técnica; 

Oferta de cursos; 
Necessidade de trabalhar mais gestão das 
propriedades; 

Atendimento e assistência ao 

produtor; 

Grande rotatividade de técnicos; 

Gestão de propriedades; 
Mais profissionais para atender as necessidades 
do município na área rural; 

 

Profissionalismo das equipes técnicas; 
Mais condições de trabalho para as equipes 
locais; +++ 

 

Oferta de novas tecnologias; 
A Agência local sempre deu apoio e suporte 
técnico para os interessados. Precisa de uma 
divulgação maior do papel da mesma como 
colaboradora nos investimentos e 
empreendedorismo, pois produtores não 
produzem mais, por falta de orientação técnica, 
que por sua vez não procuraram à agência; 

 
Mais cursos de profissionalização, 
principalmente de gado leiteiro,      derivados do 
leite; 

 

 
Necessidade de um engenheiro agrônomo no 
município, pois do contrário teremos que parar 
de produzir; 

 

 
Melhorar a orientação técnica na comunidade 
para fixar a população no campo; 

 
Mais cursos; 

 
Contratação de um técnico agrícola e um 
agrônomo de forma contínua para a unidade 
local, para atender as comunidades; 

 

 
Caminhar junto com as associações para corrigir 
os erros, para crescer mais. Não adianta só criar 
tem que dar apoio; 
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      .../ 

FATORES POSITIVOS FATORES NEGATIVOS 

FA
TO

R
ES

 IN
T

ER
N

O
S 

FORÇAS FRANQUEZAS 

 
 
Maior frequência no atendimento e 
continuidade no atendimento dos técnicos, 
principalmente na área agronômica; 

 

 
Atendimento técnico semanal para orientação 
interna, nas práticas culturais; 

 
Voltar o projeto de Assistência social para a 
família rural; + ++ 

 
Melhorar mais a assistência técnica nas 
propriedades; ++ 

 

 
Voltar a ser o que era antes com bastante 
técnicos e boa administração voltada para o 
pequeno; ++++. 

 
Levar eletrificação rural e quando tiver energia 
cursos de orientação de construção de 
biodigestor; 

 
Voltar o atendimento de preparo de solo pelos 
tratores e acompanhamento do técnico da 
Agência; 

 
Gostaria de ter maior apoio da Agência quanto 
à implantação de unidade de multiplicação de 
cana e mandioca; 

 
Contratar mais técnicos principalmente; 

 
Os serviços prestados deveriam ter mais 
qualidade e frequência, para isso teria que 
contar com mais recursos financeiros e mais 
técnicos na unidade local; ++ 
 

 
Trabalhos na área de animais silvestre, frutos do 
cerrado e comercialização; 

 
Mais inovações na área agropecuária; 

 
Mais visitas técnicas; 

 
Contratação de especialista na cultura da uva. 
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  Ambiente Externo 

FATORES POSITIVOS FATORES NEGATIVOS 

FA
TO

R
ES

 E
X

TE
R

N
O

S 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

Recursos para crédito rural; 
Que o governo libere mais recursos para 
aumentar a assistência técnica; 

 

Políticas públicas; 
Falta de apoio do poder executivo municipal 

 

Concurso Público; 
Fechamento de escritórios locais; 

Convênios; 
Falta de técnico para dar assistência técnica 

Associações rurais; 
Pandemia 

Mercado. 
Falta de concurso público 

 

 


