Oficio: 0018/2017
Bom Jesus da Lapa ~ BA, 20 de Fevereiro de 2017.
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Adyr de Souza Ferreira
Controle Interno
Nesta,

Cumprimentando cordialmente, venho por meio deste, responder o ofício de n°
1060/05, emitido pelo Tribunal de Contas dos municípios do Estado da Bahia TCM, das ações desta secretaria do ano de 2016.

Relatório

A secretaria de Agricultura e Abastecimento, no ato de suas atribuições,
administrada por Marcos Haiala Lima dos Santos e equipe técnica, tem como
finalidade atender todos os moradores do município de Bom Jesus da Lapa -Bahia
e região. Procurando sempre facilitar ao público em geral as questões que
estiverem em nossa pasta, com seriedade e responsabilidade.
Segue a abaixo todas as atividades que foram desenvolvidas por esta secretaria
durante o ano de 2016.

O Programa de Aquisição de Alimentos- PAA - Criado em 2003, o Programa
de Aquisição de Alimentos (PAA), é uma ação do governo federal, para colaborar
com o enfrentamento da fome e da pobreza no Brasil e, ao mesmo tempo,
fortalecer a agricultura familiar. Para isso, o programa utiliza mecanismo de
comercialização que favorece aquisição díreta de produtos de agricultores
familiares e de suas organizações, estimulando o processo de agregação de valor
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à produção. Em abril de 2014 fomos contemplados com recurso do programa
beneficiando as entidades sócio-assistencial e que teve o encerramento em
agosto de 2016.
Reuniões nas comunidades rurais- Durante o ano de 2016 foram realizadas
reuniões periodicamente para levar informações sobre os programas e atívidades
que essa secretaria desenvolve para o homem do campo.
Programa Garantia Safra- É um programa do Governo Federal, que visa ajudar
os agricultores da agricultura familiar financeiramente.

Esse benefício social

garante ao agricultor familiar o recebimento de um auxilio pecuniário por tempo
determinado, caso perca sua safra em razão do fenómeno da estiagem ou
excesso hídrico. No inicio de agosto de 2016 começamos a fazer o cadastramento
dos agricultores que se enquadram nos requisitos do programa, e a partir de
março são feitos as vistorias nas propriedades.
Operação Carro Pipa do Exército Brasileiro - é um projeto criado pelo Governo
Federal e que tem como nome oficial Programa Emergencial de Distribuição de
Água. Seu objetivo principal é levar água para consumo humano nas áreas
atingidas pela seca. A secretaria dá suporte oportunamente, a operação vale
registrar

que os laudos de portabilidade dos mananciais utilizados

para

abastecimento dos carros pipas são emitidos pelos municípios atendidos pela
operação, por meio das Coordenadorias Municipais Civil (COMDEC), que ainda
tem atribuição de controlar o recebimento de água nas localidades.
Unidade Municipal de Cadastramento -UMC, certificado de cadastro de imóveis
rurais- CCIR é um documento necessário para todos dos agricultores que precisa
vender, financiar, desmembrar, remembrar e registrar sua propriedade rural. Este
documento é feito o ano todo.
Distribuição de sementes -No período de outubro a janeiro a Secretaria de
Agricultura em parceria com a SETAF- Serviço Territorial de Apoio a Agricultura
Familiar, fizemos as distribuições de sementes para o fortalecimento da
Agricultura familiar com a finalidade de assegurar condições de identificações de
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Produtívidade, adaptação e resistência, qualidade das sementes utilizadas pelas
famílias agricultoras. Essa estratégia de distribuição de sementes é apenas uma
das ações voltada para a agricultura familiar tendo finalidade de agir em caráter
emergencial, para socorrer agricultores inscritos no Programa Garantia Sagra.
Distribuição de palma forrageira - Programa de Segurança Alimentar do
Rebanho, é uma alternativa para alimentação do rebanho no período critico de
escassez de chuva

no ano, que geralmente acontece do período de Julho a

Novembro. A Secretaria todo ano distribui 500 raquetes de palmas para cada
produtor para ser plantadas em suas propriedades, essas palmas são distribuídas
para aqueles produtores que se enquadram no Programa garantia Safra. Durante
as distribuições os produtores são orientados pelos técnicos sobre o manejo do
plantio.
Curso profissionalizante para homem e mulher do campo - No ano de 2016 a
secretaria em parceria com o SEBRAE desenvolveu diversos cursos técnicos
profissionalizantes em diversas áreas, para capacitar o homem

e a mulher do

campo. Foram feitos mais de 10 cursos capacitando-os mais de 200 agricultores,
em diversas comunidades no interior do município.
Apreensão de animais - A secretaria tem uma equipe que fica responsável o
ano todo, para o recolhimento de animais que ficam soltos nas zona urbana.
Esses animais são levados para o Curral onde ficam presos evitando acidentes, a
liberação do animal é feito pelo Setor de Tributos do município gerando multa para
o proprietário do Animal.
Declaração de Imposto de Terra Rural - ITR - É uma declaração que comprova
posse de terra do agricultor, que serve para a aposentadoria rural, financiamentos
e outros fins. Esta secretaria emitiu de agosto à setembro/2016, 2.500 declarações
gratuitamente para os agricultores.
Inseminação Artificial. Esse programa tem como objetivo de melhorar o rebanho
em menor tempo e a um baixo custo para o produtor rural no ano de 2016 a
secretaria através de um médico veterinário e um técnico em agropecuária
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inseminou mais de 400 vacas de Leite em diversas comunidades. Esses
agricultores contemplados com o programa são produtores que entregam o leite
para o PAA Leite.
Audiências - Tivemos o comprometimento de participar de várias audiências na
Capital do Estado, no Distrito Federal e demais cidades, em busca de recurso
para melhoria do nosso público alvo, desta secretaria.
Parcerias - A secretaria de Agricultura e Abastecimento, desenvolveu no ano de
2016 parcerias com os órgãos: Serviço Territorial de Apoio a Agricultura Familiar SETAF, Sindicato dos Trabalhadores Rurais - STR, Instituto Nacional de Reforma
Agrária - INCRA, Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco CODEVASF, Secretarias Municipais, Banco do Nordeste, Serviço Autónomo de
Água e Esgoto - SAAE, Agência de Defesa Agropecuária da Bahia - ADAB,
Câmara Municipal e Colónia de Pescadores.

Atenciosamente,

Marcos Haiala Lima dos Santos
Secretario de Agricultura e Abastecimento

Decreto
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