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INTRODUÇÃO 

 

A SEAGRI foi criada no final do Século XIX (1897) e as suas atribuições abrangiam 

agricultura, indústria, comércio, viação e obras públicas. Nos anos 80’, veio a explicitar e 

incorporar funções relacionadas com irrigação, reforma agrária, pesca e aquicultura.  

Com a recente reforma administrativa de dezembro de 2014, o foco da SEAGRI 

está voltado para Defesa Agropecuária, Política Agrícola, Irrigação e Pesca e Aquicultura, 

mantendo sob sua influência órgãos da administração descentralizada como ADAB e 

Bahia Pesca. Provavelmente ficará também com a responsabilidade pela classificação de 

produtos de origem vegetal – CLAVEBA. 

O desenvolvimento da pesca e da aquicultura nos últimos anos estabeleceu para a 

Bahia Pesca um novo paradigma, projetando-a como uma das empresas mais 

importantes da administração estadual, e atraindo as atenções tanto do segmento 

produtivo como da administração pública, para o relevante papel de inclusão social e 

geração de valor agregado que deve continuar desempenhando como empresa vinculada 

à SEAGRI. 

Criada em 1982 com participações acionárias da PROPAR, SEMENTES FORMOSO, 

ALIMENTA S/A e FRISUBA, empresas que integravam o conjunto de empreendimentos 

de fomento à agricultura e agroindústria organizados na esfera do Desenbanco, a Bahia 

Pesca S/A, empresa vinculada à Secretaria de Agricultura – SEAGRI, tem como finalidade 

fomentar a aquicultura e a pesca no Estado.  

No momento da sua criação, o Estado atravessava uma fase de inovação e 

modernização tecnológica da agricultura, que elevaria a atividade agrícola a patamares 

mais altos nas décadas seguintes. A agricultura de grãos no Oeste, o Pólo Florestal no 

Extremo Sul, a expansão da cultura do Café no Planalto de Conquista, na Chapada 

Diamantina e logo em seguida no Oeste do Estado, exibiam um dinamismo de há muito 

desconhecido do setor. O cacau ainda não havia sito atingido pela vassoura de bruxa 

(crinipellis perniciosa) e a agricultura irrigada estava restrita aos tradicionais e 

históricos projetos de irrigação da Codevasf e do DNOCS, alguns deles de operação 

secular. 
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Em Salinas da Margarida onde nas décadas de 60 e 70 entrara em declínio a 

atividade extrativa do sal marinho e a produção tradicional do azeite de dendê pelo 

sistema de “roldões” a partir de dendezeiros sub-espontâneos em áreas da Companhia 

S/A Magalhães, a Pescon, empresa baiana pioneira em aquicultura, vinculada à 

Companhia Química do Recôncavo – CQR, contratara a empresa de engenharia SETAL, 

para transformar os antigos campos de extração de sal em viveiros para cultivo de 

camarão de água salgada.  

Foram grandes as dificuldades iniciais, devido a problemas biológicos de 

adaptação das espécies, descontrole da salinidade da água, ataques de espécies peixe 

predadoras “ubaranas” (Elopssaurus), e até mesmo saques da produção, devido à 

proximidade entre os tanques de engorda e a área urbana da Sede municipal de Salinas 

da Margarida).  

Nos anos 90, outras unidades da federação como Paraíba e Rio Grande do Norte 

já se destacavam no cultivo do camarão, o que motivou os empresários baianos, 

impulsionados pela Associação Comercial da Bahia, a cobrarem do governo estadual um 

apoio capaz de alçar a carcinicultura estadual ao nível dos outros estados nordestinos, o 

resultou na criação da Empresa. 

O mais extenso litoral do país cobrava de há muito, uma política específica para 

mobilizar os agentes produtivos no sentido de aproveitar o grande potencial pesqueiro, 

dinamizar atividades sedentárias de cultivo de espécies de valor econômico, gerar e 

difundir inovações tecnológicas adequadas às condições físicas e culturais dos 

territórios, além de incentivar e apoiar a atividade produtiva do segmento, no Estado.  

Representados por ambientes de batimetria variada em mar aberto, estuários e 

manguesais, os 1.180 km de costa apresentam alterações significativas de regimes de 

marés, além das águas interiores, que configuram um potencial expressivo e altamente 

diversificado de exploração, tanto na captura das espécies como na produção cultivada.  

Essa variada matriz de possibilidades ensejou a montagem de um portfólio de 

investimentos, baseado na implantação de terminais pesqueiros, unidades de 

beneficiamento e modernização da frota de embarcações, com o propósito de apoiar a 

atividade pesqueira e aquícola.  
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A construção de alguns destes terminais está concluída enquanto outros que 

estão projetados necessitam de um modelo operacional sustentável, o que requer o 

desenho e a execução de ações que os tornem operantes e sustentáveis.  

Do mesmo modo, o programa de renovação da frota de embarcações utilizadas na 

pesca artesanal precisa ser acelerado, para tornar possível se alcançar as metas 

propostas de fornecimento dos equipamentos aos pescadores. 

Até hoje são frágeis as informações sobre o segmento pesqueiro tanto em relação 

ao Brasil como à Bahia. A partir de 2013 o IBGE, inclui a aquicultura como um dos 

segmentos pesquisados. É necessário avançar em relação às estatísticas pesqueiras. Por 

outro lado, os desafios do segmento estão a exigir permanentes avanços em 

conhecimento científico e tecnológico para assegurar a competitividade e a eficácia das 

políticas públicas direcionadas para o setor, e formar equipes qualificadas de pessoal 

técnico que possam atuar em toda a área de pesca e aquicultura do Estado. 

Esse quadro técnico necessitará ser permanente qualificado para assumir uma 

tarefa de extrema responsabilidade no âmbito da empresa que conta com 31 bases de 

atividade localizadas no interior do estado. 
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CONCEITOS RELEVANTES 

 

Pedagogia 

 

É a ciência que é utilizada para a melhoria no processo de aprendizagem dos 

indivíduos, através da reflexão, sistematização e produção de conhecimentos.  

 

Andragogia 

  

Ciência utilizada na educação formal de adultos por meio de uma relação 

horizontal, paritária, entre facilitador e alunos/as, utilizando a motivação e a experiência 

anterior de cada um, oferecida, analisada, discutida e somada à sua própria, no processo 

de aprendizagem.  

  

Metodologia 

   

Entendida como o estudo, classificação e sistematização dos métodos de ensino. 

Representa um conjunto de procedimentos, regras e técnicas, em que se baseia 

determinada disciplina. 

 

Metodologia participativa 

 

Entendida como estudo, classificação e sistematização de métodos construtivistas do 

conhecimento, fundamentada no diálogo, na troca de saberes, no planejamento e na 

gestão social.  

 

Na prestação da ATER, é crucial a elaboração de um diagnóstico de cada unidade 

familiar de produção, para que seja possível se elaborar um Plano de Negócio capaz de 

alterar a realidade objetiva de trabalho e renda num horizonte de tempo previsível. Uma 

vez realizado o plano de negócio, o técnico de ATER procurará, através de visitas 

técnicas de acompanhamento, fornecer as orientações necessárias ao beneficiário da 
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ATER.  

É importante ter em mente que, quanto mais inovadoras as sugestões, maiores 

tendem a ser os riscos envolvidos nas decisões do beneficiário, e em caso de fracasso ou 

frustração, a conta é paga por ele, enquanto o técnico pode simplesmente, solicitar sua 

transferência para outro escritório. É fundamental a adoção de cuidados extremos por 

parte do técnico em discutir com o beneficiário as vantagens e os riscos envolvidos para 

qualquer sugestão de mudança apresentada. 

Outro objetivo fundamental é a realização de um diagnóstico da comunidade, 

para que sejam propostas ações de educação e qualificação com o propósito de 

impulsionar a evolução socioeconômica da mesma. 

 

Atribuições do Técnico de Ater 

 

Além do atendimento aos beneficiários e às comunidades, são responsabilidades dos 

técnicos de ATER: 

 

a) Executar todas as atividades previstas no Plano de Trabalho e no Contrato de 

Trabalho; 

 

b) Responder pela administração do escritório ou estação de piscicultura para o/a 

foi designado, elaborar os relatórios periódicos das atividades desenvolvidas de 

acordo com a periodicidade recomendada; 

 

c) Representar a Bahia Pesca e todos os atos administrativos junto aos organismos 

estabelecidos nos municípios sob sua jurisdição. 

 

 

Evolução da Ater 

 

Ao longo da história da extensão rural pública, desenvolvida pelas sucessivas 

instituições governamentais, nos diversos momentos das reformas administrativas, 
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observa-se a utilização de ferramentas metodológicas como meio de comunicação com 

as famílias rurais, conhecidos como métodos de extensão rural, no processo de educação 

informal, sem, entretanto, preocupar-se com o caráter participativo, baseado nos novos 

conceitos de participação e da aprendizagem. 

É inegável a importante contribuição desses métodos na prática da difusão e na 

transferência de tecnologia adotados pelo serviço de extensão rural pública da época. 

Mesmo que tenham sido de caráter diretivo, eles foram utilizados na comunicação de 

pessoas ou de grupo de pessoas, em diversos níveis de participação, principalmente no 

da passividade, com eficiência, eficácia e efetividade, haja vista que possibilitaram a 

mudança de atitude e de comportamento desses agricultores, mediante a adoção de 

tecnologias de processo e de produtos a que eram induzidos, persuadidos e 

condicionados pela ação extensionista. 

O caráter educativo que era preconizado, naquela oportunidade, pretendia 

“educar” mediante a simples transmissão de conhecimentos e, também, pela mera 

difusão de tecnologia gerada pela pesquisa e de implementação de programas e projetos 

especiais, graças ao autoritário modelo da teoria da informação instrutor-treinando, 

tendo como pressuposto a obtenção de respostas e comportamentos desejados às ações 

estimuladoras do agente de extensão rural. O “pequeno agricultor e a pequena 

agricultora” eram, tão somente, meros objetos da ação extensionista. 

É evidente que, ao longo da travessia da extensão rural, nas várias estratégias de 

implementação dos diversos modelos de desenvolvimento econômico que se tentou 

implementar no país, somente a transferência de tecnologia não foi suficiente para 

provocar as mudanças desejadas no processo de desenvolvimento rural. 

A Ater (Assistência Técnica e Extensão Rural) é um serviço de educação não 

formal, de caráter continuado, no meio rural, que promove processos de gestão, 

produção, beneficiamento e comercialização das atividades e dos serviços agropecuários 

e não agropecuários, inclusive das atividades agroextrativistas, florestais e artesanais 

A Extensão Rural como uma prática destinada a modernizar a produção rural 

consolidou-se nas universidades inglesas na segunda metade do Século XIX.  

Inicialmente o processo de transferência de tecnologia ocorreu de forma natural, 

de pai para filho, e a cada geração pequenas modificações inovadoras foram sendo 
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introduzidas, permitindo um melhoramento contínuo dos processos de produção e 

aumento de eficiência técnica e econômica. Com o avanço da pesquisa científica e o 

desenvolvimento das técnicas de extensão rural, o processo natural foi acelerado, e a 

modernização da agricultura passou a depender menos da transferência do 

conhecimento “de pai para filho”. 

No processo evolutivo das Ciências Agrárias, as inovações mecânicas 

introduzidas no final do Século XIX elevaram substancialmente a produtividade do 

trabalho, permitindo o cultivo de extensas áreas com pouca utilização de mão de obra.  

A evolução química do Século XX foi responsável pela utilização de uma 

tecnologia que elevou o rendimento físico das principais lavouras por hectare, e 

expandiu a oferta de alimentos e matérias primas com utilização de menor quantidade 

de área.  

Na segunda metade do Século XX foram introduzidas inovações biológicas que 

permitiram avanços na combinação genética de novos cultivares melhor adaptados aos 

biomas, e novo avanço na produção média por hectare. 

No final do Século XX desenvolveu-se a tecnologia da transgenia, com a criação de 

novas variedades de produtos de origem animal e vegetal, projetadas especificamente 

para valorizar atributos como maior produção, menor custo na produção, maior 

resistência a ataques de pragas, melhor absorção de estimulantes químicos, etc. 

Posteriormente foram difundidas inovações baseadas na agricultura orgânica e na 

produção ambientalmente sustentável. 

No Brasil, os decretos que criaram as primeiras instituições destinadas a apoiar o 

setor agrícola criados naquele período, caso do Imperial Instituto Baiano de Agricultura 

já previam ações de Extensão Rural. 

A organização da Extensão Rural alcança amplitude nacional a partir de 1948, 

com a criação da ACAR – Associação de Crédito e Assistência Rural. A Lei Nº 6.126, 

de6denovembro de 1974, institucionalizou no governo Ernesto Geisel esse serviço, ao 

criar a EMBRATER – Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural,  extinta em 1990 

pelo presidente Fernando Collor de Melo. 

Com a extinção da rede Oficial de ATER, foi criada a ASBRAER- Associação 

Brasileira das Entidades Estaduais de Assistência Técnica e Extensão Rural, formada por 
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organizações remanescentes do sistema nacional, representada então na Bahia pela 

EMATERBA, posteriormente EBDA. A Lei 13.204 de 11 de dezembro de 2014, 

transforma a EBDA na Bahiater, entidade vinculada à Secretaria do Desenvolvimento 

Rural - SDR, também criada pela mesma lei. 

A tradição da ATER não é nova, a novidade é a entrada em vigor das leis de Ater, 

criadas para disciplinar o trabalho das ONGs que passaram a ocupar o espaço 

anteriormente ocupado por empresas públicas, fundações e autarquias ligadas às 

administrações estaduais. A Lei Federal 12.188 de 11 de janeiro de 2010 (Lei de ATER) 

criou a Política Nacional de Ater - PNATER e o Programa Nacional de ATER – 

PRONATER, enquanto a Lei Estadual de ATER 12.372 de 23-12-2011 criou a PEATER – 

política estadual ATER.  

As duas leis estabeleceram um novo paradigma de responsabilidades para os 

agentes de ater, o eu torna imperativo a mudança de comportamento de tais 

agentes.Estas novas leis também permitiram o surgimento de novos instrumentos de 

política pública destinada a impulsionar ainda mais a produção agrícola e a inclusão 

social dos pequenos agricultores. Pela nova legislação da ATER, o técnico além de 

prestar a assistência técnica precisa comprovar que realizou o trabalho a contento, a 

partir de declarações por escrito (atestes) fornecidas pelo beneficiário. Pode-se afirmar 

que, tão importante quanto realizar o trabalho de assistência técnica e extensão rural, é 

recolher dos beneficiários a comprovação do trabalho realizado. Nenhum técnico deve ir 

a campo sem levar na pasta alguns modelos de “ateste” para serem preenchidos 

imediatamente após o trabalho pois, caso não o faça, necessitará retornar ao 

estabelecimento do beneficiário ou à comunidade visitada para preencher tal 

documento. Essa comprovação é uma exigência dos órgãos fiscalizadores da atividade 

pública como Auditorias Estaduais e Federais e Tribunais de Conta. 

Dois grandes aliados dos projetos de ATER são o Plano Brasil sem Miséria criado 

em 2011 (Governo Federal) lastreado no CadUnico – cadastro único de beneficiários e o 

Programa Vida Melhor  em 2011 pelo Governo da Bahia – que passou a utilizar como 

ferramenta de avaliação das políticas inclusivas o CadCidadão. Esses planos 

estabeleceram linhas privilegiadas de recursos para financiar as inovações necessárias. 
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Foi introduzido também o sistema das Chamadas Públicas que garantem 

transparência dos processos licitatórios, e permitiram a partir de 2011, um avanço 

significativo na força de trabalho aplicada nos programas de ATER.  

Entretanto, salvo o contingente de graduados em Ciências Agrárias após 2012, a 

grande maioria dos profissionais que atuam na área ainda estão readaptando-se à nova 

lei, o que constitui um primeiro ponto das dificuldades surgidas nos projetos de ATER. 

No caso da Bahia Pesca, todos os técnicos recrutados para executar esses serviços 

devem estar plenamente informados e conscientes das mudanças substantivas trazidas 

pela legislação atual. 

Alguns dos profissionais recrutados não se adaptam facilmente às condições do 

trabalho nos pequenos municípios do interior, e solicitam o seu desligamento do 

projeto, dificultando o avanço das ações. 

Há alguns limitadores para enquadramento nos programas de fomento do Brasil 

sem Miséria. Trata-se do estreito perfil exigido dos beneficiário que se pretendem 

alcançar com o Programa. Muitas vezes são identificadas famílias extremamente pobres 

mas com renda média mensal superior a R$70,00 por pessoa da família, e por isso não se 

enquadram no Programa.  

Como são baixíssimos os níveis de educação formal e a comunicação não se 

estabelece de forma adequada, o resultado são ações frequentes de retrabalho para 

comprovação das visitas realizadas. Qualquer erro no preenchimento (sem rasuras) dos 

atestes, nos nomes, nas datas, nos registros (RG, CPF, NIS, DAP, RGP, dentre outros), 

significa refazer o trabalho (e o percurso), em muitos casos de dezenas de quilômetros. 

Os agentes de ATER despendem boa parte da sua energia para as entrevistas com 

os pescadores pois necessitam realizar uma avaliação acurada das suas condições de 

renda e vida, sem o que não podem os mesmos ser admitidos como beneficiários do 

Programa (renda média por pessoa da família inferior a R$ 70,00, possuir DAP 

(declaração de aptidão ao Pronaf), Possuir Registro Geral da Pesca, estar inscrito no NIS, 

não participar de outros programas de transferência de renda, etc.) 

A extensão rural contemporânea tem como desafio desenvolver um processo 

metodológico participativo que seja capaz de atender os desafios do desenvolvimento 

rural sustentável, nas suas diversas dimensões, norteada pela Política Nacional de 
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Assistência Técnica e Extensão Rural - Pnater. 

Segundo esta Política, o desenvolvimento sustentável almejado pelo país supõe o 

estabelecimento de estilos de agricultura, extrativismo e pesca igualmente sustentáveis, 

que não podem ser alcançadas unicamente por meio da transferência de tecnologias. 

Fica evidente que a prática do difusionismo não tem mais lugar na atual 

contemporaneidade, devendo ceder oportunidade para o novo paradigma metodológico 

com foco na construção e reconstrução do conhecimento. Esta, todavia, somente será 

alcançada por meio do processo da participação dos/das beneficiários/as da Pnater e de 

suas várias formas organizativas, no qual estes atores passam das condições de objetos 

para a condição de “sujeitos da ação” (FREIRE, 1979). 

É indispensável registrar a missão do serviço público de Ater, estabelecido na 

Pnater: Participar na promoção e animação de processos capazes de contribuir para a 

construção e execução de estratégias de desenvolvimento rural sustentável, centrado na 

expansão e fortalecimento da agricultura familiar e das suas organizações, por meio de 

metodologias educativas e participativas, integradas às dinâmicas locais, buscando 

viabilizar as condições para o exercício da cidadania e a melhoria da qualidade de vida 

da sociedade. Neste contexto, enquanto missionário desse serviço público de Ater, o/a 

extensionista sai do cômodo papel de “agente de Ater” para o de animador e facilitador 

do processo de desenvolvimento rural sustentável, como verdadeiro educador. 

Um dos desafios atuais da extensão rural contemporânea é a elaboração de uma 

releitura da realidade e dos processos metodológicos, reformulando a prática da ATER 

com metodologia de planejamento participativo e gestão social, para potencializar a 

construção coletiva de políticas públicas para o desenvolvimento sustentável e a 

melhoria da qualidade de vidas dos agricultores e agricultoras familiares (Ruas 2006). 

Um dos princípios da política de Ater é “desenvolver processos educativos 

permanentes e continuados, a partir de um enfoque dialético, humanista e 

construtivista, visando à formação de competência, mudanças de atitudes e 

procedimentos dos atores sociais, que potencializem os objetivos de melhoria da 

qualidade de vida e de promoção do desenvolvimento rural sustentável”. 

Além deste princípio, a mesma Pnater traz, no seu bojo, a orientação estratégica 

para as ações dos serviços de assistência técnica e extensão rural pública que é:  
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Promover abordagens metodológicas que sejam participativas e utilizem 
técnicas vivenciais, estabelecendo estreita relação entre teoria e prática, 
propiciando a construção coletiva de saberes, o intercâmbio de conhecimentos 
e o protagonismo dos atores na tomadas de decisões. 
 

Como se pode observar na releitura do processo metodológico nas duas décadas 

passadas, “participação” é palavra-chave no novo enfoque que deve ser dado aos 

métodos e técnicas de extensão rural. O enfoque, baseado na participação, parte do 

pressuposto de que, quando os atores sociais ou a população rural se organizam em 

favor de suas perspectivas, muitas mudanças podem ser alcançadas. 

 

Atualmente, os serviços de ater são executados mediante contrato e com base nas 

Chamadas Públicas. 

 

CONTRATOS 

 

Os contratos administrativos de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) 

estão inseridos em um ciclo de gestão, que se inicia com o planejamento das 

contratações, incluindo a identificação do público beneficiário, da demanda de serviços, 

do objeto e da abrangência geográfica - materializados nas Chamadas Públicas de ATER 

– e que tem continuidade na seleção de propostas, na contratação das entidades 

executoras, na execução do contrato, em sua gestão e acompanhamento, no 

arquivamento do processo e na avaliação da efetividade da prestação de serviços. 

 

Contrato é um instituto típico de direito privado que tem como objetivo unir e 

veicular a manifestação acordante de vontade entre as partes que o entabularam. De 

acordo com o direito dos contratos, aquilo que foi convencionado entre as partes não 

pode, via de regra, ser alterado. Além disso, é pressuposto que elas estão obrigadas a 

cumprir fielmente o que declararam reciprocamente. O contrato é, em suma, o acordo de 

vontades capaz de criar, de modificar ou de extinguir direitos e obrigações. 

 

Embora típica do direito privado, a instituição do contrato é utilizada pela 
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Administração Pública com as adaptações necessárias aos negócios públicos. Os 

contratos públicos, também chamados de contratos administrativos, são regidos por 

normas e por princípios do direito público, atuando o direito privado apenas 

supletivamente, jamais substituindo ou suplantando as regras próprias da 

Administração. 

 

Na gestão, monitoramento e fiscalização dos contratos deve prevalecer o 

interesse público, em conformidade com os princípios básicos da impessoalidade, da 

legalidade, da moralidade, da probidade administrativa e da vinculação à Chamada 

Pública e ao instrumento contratual. A competente atuação dos/as gestores/as, gerentes 

e fiscais é essencial para que as diversas áreas Da Administração Pública possam exercer 

plenamente suas atribuições, contribuindo para o cumprimento da missão da ATER, no 

caso da Bahia, a Bahiater na Secretaria de Desenvolvimento Rural – SDR e a Bahia Pesca, 

na Secretaria de Agricultura – SEAGRI, constituem exemplos relevantes. 

 

O Manual de Gestão, Monitoramento e Fiscalização de Contratos de ATER do MDA 

disponibiliza orientações sobre conceitos, normas e procedimentos, de acordo com a 

legislação vigente e com a experiência acumulada do MDA até aqui, oferecendo aos 

técnicos as ferramentas necessárias para o bom desempenho de suas funções, de forma 

a assegurar a legalidade no fiel cumprimento do contrato, com utilização de 

procedimentos parametrizados, consistentes e transparentes. 

 

O conteúdo do Manual não inibe ou inviabiliza a indicação, por parte dos/as 

fiscais, gestores/as e gerentes, de orientações complementares que propiciem melhor 

eficácia, eficiência e efetividade na utilização dos recursos públicos direcionados para a 

ATER, uma vez que não é possível prever todas as situações sobre procedimentos 

específicos em um único instrumento. O Manual é um documento dinâmico, que permite 

atualizações periódicas, conforme a ocorrência de avanços na legislação e nos processos 

gerenciais aplicados aos Serviços de ATER e à Administração Pública 
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PNATER 

 

A partir de 2003, o Governo Federal retomou a política de ATER, após ter ficado 

ausente desde 1990, quando foi extinta a Embrater. A atribuição de Assistência Técnica 

e Extensão Rural foi transferida do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA) para o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), que recriou o 

Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural (DATER) e o estruturou na 

Secretaria de Agricultura Familiar (SAF). O corpo técnico e os recursos foram ampliados 

e foi criada a Política Nacional de ATER, a PNATER. Esta política foi elaborada com a 

participação dos diversos setores da sociedade civil e de entidades governamentais e 

não governamentais que atuam na ATER em todo o país. Foram realizadas oficinas 

regionais e um seminário nacional, culminando com o documento base da PNATER, 

disponível no site do MDA. 

 

A PNATER representa um divisor de águas na história da ATER no país e traz 

conceitos contemporâneos que diferem substancialmente daqueles adotados pelas 

políticas anteriores. A PNATER aborda a extensão rural como processo contínuo de 

formação e de educação compartilhada. Parte-se da incorporação de metodologias 

participativas que buscam modificar a relação vertical historicamente construída entre 

extensionistas e agricultores/as, a fim de desenvolver uma concepção de conhecimento 

como algo a ser construído e não simplesmente difundido ou estendido. A nova política 

está voltada para um novo modelo de desenvolvimento rural sustentável e elege como 

seu público a agricultura familiar em toda a sua diversidade. 

 

A lei nº 12.188/2010, em seu art.1º, instituiu a PNATER e descreve, nos artigos 3º 

e 4º, os seus princípios e objetivos: 

 

Art. 3º São princípios da Pnater: 

 

I - desenvolvimento rural sustentável, compatível com a utilização adequada dos 

recursos naturais e com a preservação do meio ambiente; 
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II - gratuidade, qualidade e acessibilidade aos serviços de assistência técnica e extensão 

rural; 

 

III - adoção de metodologia participativa, com enfoque multidisciplinar, interdisciplinar 

e intercultural, buscando a construção da cidadania e a democratização da gestão da 

política pública; 

 

IV - adoção dos princípios da agricultura de base ecológica como enfoque preferencial 

para o desenvolvimento de sistemas de produção sustentáveis; 

 

V - equidade nas relações de gênero, geração, raça e etnia; e VI - contribuição para a 

segurança e soberania alimentar e nutricional. 

 

Art. 4º São objetivos da Pnater: 

 

I - promover o desenvolvimento rural sustentável; 

 

II - apoiar iniciativas econômicas que promovam as potencialidades e vocações regionais 

e locais; 

 

III - aumentar a produção, a qualidade e a produtividade das atividades e serviços 

agropecuários e não agropecuários, inclusive agroextrativistas, florestais e artesanais; 

 

IV - promover a melhoria da qualidade de vida de seus beneficiários; 

 

V - assessorar as diversas fases das atividades econômicas, a gestão de negócios, sua 

organização, a produção, inserção no mercado e abastecimento, observando as 

peculiaridades das diferentes cadeias produtivas; 

 

VI - desenvolver ações voltadas ao uso, manejo, proteção, conservação e recuperação 
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dos recursos naturais, dos agroecossistemas e da biodiversidade; 

 

VII - construir sistemas de produção sustentáveis a partir do conhecimento científico, 

empírico e tradicional; 

 

VIII - aumentar a renda do público beneficiário e agregar valor a sua produção; 

 

IX - apoiar o associativismo e o cooperativismo, bem como a formação de agentes de 

assistência técnica e extensão rural; 

 

X - promover o desenvolvimento e a apropriação de inovações tecnológicas e 

organizativas adequadas ao público beneficiário e a integração deste ao mercado 

produtivo nacional; 

 

XI - promover a integração da Ater com a pesquisa, aproximando a produção agrícola e o 

meio rural do conhecimento científico; e XII - contribuir para a expansão do aprendizado 

e da qualificação profissional e diversificada, apropriada e contextualizada à realidade 

do meio rural brasileiro. 

 

A Lei de ATER ainda institui, em seu art. 6º, o Programa Nacional de ATER – 

PRONATER, que tem por objetivo a organização e a execução dos Serviços de ATER, bem 

como define em seu art. 11 as entidades que podem executar os contratos oriundos do 

PRONATER, bem como o processo de contratação por Chamada Pública (art.19). 

 

O Serviço de Ater 

 

Conforme o inciso I do art. 2º da Lei 12.188/2010, é o conjunto de atividades 

voltadas para a educação não formal, de caráter continuado, no meio rural, que promove 

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

serviços agropecuários e não agropecuários, inclusive das atividades agroextrativistas, 

florestais e artesanais. 
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É importante ressaltar que, nos contratos de ATER, a palavra atividade é 

utilizada para fazer referência à unidade que compõe o serviço. Como exemplo, podemos 

citar: oficinas, seminários e visitas técnicas. 

Essa lei prevê a contratação dos serviços, os quais são organizados em etapas 

relacionadas às demandas sociais apresentadas pela agricultura familiar e divididas por 

força do instrumento do contrato. 

 

Chamadas Públicas de ATER 

 

O Projeto Básico é o documento que define todo o conjunto de elementos 

necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para caracterizar a obra ou 

serviço, ou complexo de obras ou serviços (Lei nº 8.666/1993, art. 6º, inciso IX). No caso 

da prestação de serviços de ATER, esse instrumento estará contido na Chamada de 

ATER, a qual é regulamentada pela Lei nº 12.188/2010 em seu art. 19, que estabelece: 

 

Art. 19. A contratação de serviços de Ater será realizada por meio de chamada pública, 

que conterá, pelo menos: 

 

I - o objeto a ser contratado, descrito de forma clara, precisa e sucinta; 

 

II - a qualificação e a quantificação do público beneficiário;  

 

III - a área geográfica da prestação dos serviços; 

 

IV - o prazo de execução dos serviços; 

 

V - os valores para contratação dos serviços; 

 

VI - a qualificação técnica exigida dos profissionais, dentro das áreas de especialidade 

em que serão prestados os serviços; 
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VII - a exigência de especificação pela entidade que atender à chamada pública do 

número de profissionais que executarão os serviços, com suas respectivas qualificações 

técnico-profissionais; 

 

VIII - os critérios objetivos para a seleção da Entidade Executora. 

 

Parágrafo único. Será dada publicidade à chamada pública, pelo prazo mínimo de 30 

(trinta) dias, por meio de divulgação na página inicial do órgão contratante na internet e 

no Diário Oficial, bem como, quando julgado necessário, por outros meios. 

 

As chamadas de ATER são elaboradas para atender a determinados programas e/ou 

público específico das ações de ATER, resultando em várias modalidades de contratos 

atualmente existentes. 

 

Cada Chamada Pública estabelece especificidades em relação, por exemplo, aos 

critérios de seleção, prazo de vigência, número de beneficiários a serem atendidas por 

lote, número de beneficiários atendidos por técnico e composição mínima da equipe 

executora (em especial a proporção entre os técnicos de nível superior e médio, e a 

proporção entre as diversas áreas de formação). O valor dos serviços é calculado por 

meio de sistema parametrizado de construção de custos, descrito no processo físico de 

abertura de cada Chamada Pública. 

 

Modalidades de ATER 

 

A ATER mantém os mesmos princípios para todas as chamadas, como a 

concepção pedagógica dialética, que orienta a metodologia participativa, dentre outros 

previstos na PNATER. Todavia, a abordagem, os métodos, técnicas e a operacionalização 

do serviço variam conforme o público. O objetivo da chamada, o bioma e a condição 

socioeconômica e ambiental também são variáveis que se alteram em cada processo. 

Assim o/a fiscal deve estar atento/a ao objeto, público e características de cada 
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chamada, evitando que ocorram desvirtuamentos no serviço que foi contratado. 

 

A seguir apresentamos as principais modalidades de atendimento que usam 

serviços de ATER dentro das políticas executadas pelo governo estadual. 

 

Classificação dos métodos de extensão rural quanto ao alcance e à estrutura 

 

De alcance grupal – que tem um número de participantes definido. 

 

 Unidade de teste e demonstração (UTD).  

 Curso.  

 Capacitação participativa (CP).  

 Oficina.  

 Mutirão (MU).  

 Excursão.  

 Dia de campo (DC).  

 Dia especial (DE).  

 Demonstração prática (DP).  

 Intercâmbio.  

  

De alcance indefinido – do qual não é possível definir o número de participantes. 

 

 Unidade demonstrativa (UD).  

 Exposição.  

 Semana especial (SE).  

 Seminário.  

 Concurso.  

 Campanha.  

 

Quanto à estrutura: 

Simples – que são utilizados isoladamente. 
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 Visita técnica.  

 Reunião.  

 Demonstração prática (DP).  

 

Complexos – que exigem a utilização de outros para a execução. 

 

 Unidade de teste e demonstração (UTD).  

 Curso.  

 Capacitação participativa (CP).  

 Oficina.  

 Mutirão (MU).  

 Excursão.  

 Dia de campo (DC).  

 Dia especial (DE).  

 Unidade demonstrativa (UD).  

 Exposição.  

 Semana especial (SE).  

 Seminário.  

 Concurso.  

 Campanha.  

 Intercâmbio. 

 

Territórios de Identidade 

 

O Decreto nº 12.354 de 25 de agosto de 2010Institui o Programa Territórios de 

Identidade e dá outras providências.Considera-se Território de Identidade o 

agrupamento identitário municipal formado de acordo com critérios sociais, culturais, 

econômicos e geográficos, e reconhecido pela sua população como o espaço 

historicamente construído ao qual pertence, com identidade que amplia as 

possibilidades de coesão social e territorial. 
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O Programa Territórios de Identidade, coordenado pela Secretaria do 

Planejamento - SEPLAN, tem por objetivo elaborar estratégias de desenvolvimento 

territorial sustentável que contemplem:  

 

I - a integração e compatibilização de políticas públicas com base no planejamento 

territorial; Ver tópico 

 

II - a ampliação dos mecanismos de participação social na gestão das políticas públicas 

de interesse do desenvolvimento dos territórios; Ver tópico 

 

 

III - a valorização das diversidades social, cultural, econômica e geográfica das 

populações. Ver tópico 

 

Parágrafo único - Para o desenvolvimento das ações do Programa Territórios de 

Identidade, os órgãos públicos envolvidos poderão firmar convênios, acordos de 

cooperação, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com órgãos da administração 

pública, bem como com entidades de direito privado, observada a legislação em vigor. 

 

Art. 3º - Fica instituído o Conselho Estadual de Desenvolvimento Territorial - CEDETER, 

fórum permanente de caráter consultivo, com a finalidade de subsidiar a elaboração de 

propostas de políticas públicas e estratégias integrantes do Programa Territórios de 

Identidade. Ver tópico 

 

§ 1º - Ao CEDETER caberá coordenar, articular e propor ações que promovam o 

desenvolvimento territorial sustentável do Estado da Bahia, em diálogo permanente 

com instituições públicas, entidades da sociedade civil e Colegiados Territoriais. 

 

O Semiárido 

 



 

Avenida Tancredo Neves, nº 274, Ed. Centro Empresarial Iguatemi, Bloco A, sala 707. 
Caminho das Árvores, Salvador/BA, CEP: 41820-020 

Telefax: (71) 3235-0309/0711     e-mail: contato@fundacaoadm.org.br 

 

23 

Programa de Apoio e desenvolvimento
a pescadores e Aquicultores da Bahia

O Semiárido Brasileiro cobre uma área de 975 mil quilômetros quadrados, 

abrangendo 1.133 municípios de 09 estados. Nessa região vivem 13% da população 

brasileira e 46% da população Nordestina. O Semi-árido caracteriza-se por ser uma 

região de baixa precipitação pluviométrica, com chuvas esparsas e alta taxa de 

evapotranspiração, havendo déficit hídrico. É a região com os piores índices de 

desenvolvimento econômico e social do país e com o maior número de agricultores 

familiares. O semi-árido baiano representa 68% do território do estado e abriga uma 

população de 4 milhões de habitantes. 

 

A ATER se configura como uma ferramenta crucial para o desenvolvimento da 

agricultura familiar no semiárido, através da promoção de sistemas de produção 

agroecológicos adaptados às condições climáticas dessa região. 

 

As Chamadas Públicas de ATER para o semiárido foram concebidas objetivando a 

promoção de ações de convivência com o semiárido, a segurança alimentar e a 

agroecologia. 

 

Os Quilombolas 

 

Dentre os pilares fundamentais que sustentam a Política de ATER, destaca-se o 

respeito à pluralidade e às diversidades sociais, econômicas, étnicas, culturais e 

ambientais do país, o que implica em incluir enfoques de gênero, de geração, de raça e de 

etnia nas orientações de projetos e programas de inclusão. Com base nisso e visando ao 

fortalecimento das comunidades quilombolas, a Diretoria de Políticas para Mulheres 

Rurais e Quilombolas avançou para a execução da ATER para Comunidades 

Quilombolas. 

 

Esta assistência técnica é voltada ao atendimento das demandas produtivas 

específicas das comunidades quilombolas, sendo as suas diretrizes estabelecidas pela 

PNATER. As ações prioritárias de ATER para Comunidades Quilombolas consistem em 

fomento à diversificação da produção agrícola e não-agrícola; gestão da produção; 
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etnodesenvolvimento; agroecologia e a transição para agriculturas de base ecológica; 

sustentabilidade e biodiversidade; beneficiamento da produção; e comercialização. 

 

Tratando-se de metodologia, é importante verificar se as atividades 

desenvolvidas estimulam a participação dos quilombolas de forma crítica, considerando 

e incorporando seus conhecimentos tradicionais e suas especificidades culturais e 

étnicas, de modo a fortalecer seu protagonismo na produção, gestão, comercialização e 

acesso às políticas públicas. 

 

As Chamadas de ATER para Comunidades Quilombolas beneficiam 

exclusivamente as comunidades definidas nas Chamadas Públicas, não sendo permitida 

a supressão ou a substituição dessas comunidades.  

 

Os Indígenas 

 

Por entender que a ATER é uma das principais demandas das populações 

indígenas, o governo tem mobilizado esforços e recursos em projetos de apoio à 

formação, capacitação, revitalização de saberes e acompanhamento técnico às atividades 

produtivas dos povos indígenas. Nesse caminho, buscam-se como ações prioritárias a 

valorização da cultura, as práticas e conhecimentos tradicionais, gestão e controle dos 

territórios, comercialização e valorização da produção indígena, recuperação de áreas 

degradadas a partir dos saberes tradicionais e do conhecimento do bioma, o manejo 

ambiental, o uso sustentável dos recursos naturais e a garantia de acesso a recursos 

hídricos, além da capacitação de indígenas e de suas organizações e estruturação de rede 

de intercâmbios entre as comunidades e/ou etnias, favorecendo a troca de experiências 

entre as comunidades. 

 

Nas comunidades indígenas, a ATER deve apoiar atividades sustentáveis, 

direcionadas à segurança alimentar e nutricional e/ou ao fortalecimento cultural por 

meio de estratégias de etnodesenvolvimento, realizando atividades por intermédio de 

metodologias específicas, que valorizem os elementos culturais e os alimentos 
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tradicionais. 

 

A metodologia para a ação de ATER em Áreas Indígenas deve ter um caráter 

educativo, com ênfase na pedagogia da prática, promovendo a geração, a revitalização, a 

circulação e a apropriação coletiva de conhecimentos. 

 

Deve ser entendida como um trabalho específico e diferente do que é realizado, 

por exemplo, com famílias rurais não indígenas, pelo seu caráter étnico, linguístico, 

cultural, e principalmente, pela forma com a qual cada grupo indígena concebe sua 

noção de sustentabilidade e produção. 

 

A ação de ATER em Áreas Indígenas possui um perfil holístico, sendo a produção 

agrícola apenas um dos muitos aspectos a serem trabalhados. 

 

Além deste aspecto, espera-se que a ATER Indígena leve em conta as diferentes 

realidades locais e suas demandas específicas, a fim de que seja possível trabalhar temas 

como o fortalecimento institucional das organizações indígenas, o diálogo em torno das 

tecnologias apropriadas e ambientalmente sustentáveis, a disponibilização de novas 

técnicas, a valorização do conhecimento e das técnicas tradicionais, o acesso às políticas 

públicas, o apoio à gestão ambiental e à gestão territorial das terras indígenas e o 

fortalecimento das culturas desses povos. 

 

As Mulheres 

 

A PNATER reconhece a diversidade social, a heterogeneidade ambiental e as 

especificidades do meio rural na sua contribuição para o desenvolvimento territorial 

sustentável voltado para o público da agricultura familiar, assentados/as da reforma 

agrária, extrativistas, indígenas, quilombolas, pescadores/as artesanais e 

aquicultores/as, povos da floresta, seringueiros/as e outros segmentos. 

 

Considerando que o principio da equidade de gênero deve orientar a PNATER em 
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suas estratégias e metodologias, e que um projeto de desenvolvimento rural deve se 

comprometer com a transformação da divisão sexual de trabalho, o MDA compreendeu a 

necessidade de criar mecanismos específicos que pudessem garantir efetivamente que a 

perspectiva de gênero se tornasse um elemento constituinte de suas políticas. Dessa 

forma, a partir de 2008, a Diretoria de Políticas para Mulheres Rurais (DPMR) do MDA 

avançou para a execução da ATER Setorial para Mulheres. A ATER para Mulheres busca 

fortalecer as organizações produtivas, promover a agroecologia e a produção de base 

ecológica, ampliar o acesso das mulheres às políticas públicas (especialmente aquelas 

voltadas para a produção, comercialização e fortalecimento dos empreendimentos 

econômicos), e apoiar a articulação em redes dos atores e atrizes envolvidos. 

 

Esta Política se apoia numa pedagogia de promoção da igualdade entre homens e 

mulheres que busca desconstruir a noção do trabalho das mulheres como “ajuda”, por 

meio da adoção de metodologias que reconheçam e estimulem seu protagonismo na 

elaboração de projetos de desenvolvimento e nos processos produtivos e a valorização e 

aprimoramento dos conhecimentos que permitam a diversificação de serviços e 

atividades produtivas de base familiar e coletiva, tendo em vista as atividades agrícolas e 

não agrícolas sustentáveis econômica e ambientalmente realizadas pelas mulheres. 

 

Os serviços são especificados de acordo com as diferentes atividades produtivas, 

demandas e formas de organização da produção das mulheres e/ou seus grupos 

produtivos, e variam de acordo com diferentes Chamadas Públicas. 

 

Os Pescadores 

 

Do mesmo modo, integra a política de ATER o segmento dos pescadores e 

aquicultores de baixa renda, com os quais trabalha a Bahia Pesca. 

 

Proposta Técnica 

 

É um Conjunto de elementos necessários e suficientes para a caracterização dos 
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serviços exigidos nas Chamadas Públicas, elaborada com base nas diretrizes e no público 

beneficiário definidos nas Chamadas Públicas de cada ação orçamentária. Deve 

assegurar viabilidade técnica e definir os métodos e um cronograma de execução. 

 

As entidades que concorrem à Chamada Pública enviam suas propostas técnicas, 

que são analisadas por comissão de servidores/as designados/ as por ordem de serviço, 

de acordo com os critérios previstos na Chamada Pública. 

 

Fiscal do Contrato 

 

É o/a representante da Administração, especialmente designado/a, para exercer 

acompanhamento e fiscalização da execução contratual. 

 

O art. 67 da Lei nº 8666/1993 determina a designação de representante legal 

para o acompanhamento e a fiscalização, estabelece atribuições relativas ao adequado 

registro de ocorrências, além de autorizar o/a fiscal a determinar correções necessárias. 

 

Nos contratos de ATER, o/a fiscal do contrato é servidor/a de nível médio ou 

superior indicado/a pelo/a gerente da área requisitante da contratação.  

 

Gerente do Contrato 

 

O/a gerente do contrato surge com o intuito de coordenar as ações dos contratos, 

bem como o de supervisionar e de auxiliar o trabalho dos técnicos. Nessa função de 

coordenação, o/a gerente desempenha o papel de interface entre o/a fiscal e o/a 

gestor/a do contrato. 

 

A gerência de contratos encontra respaldo no artigo 24 da Lei 12.188/2009, que 

prevê que a metodologia e os mecanismos de acompanhamento, controle, fiscalização e 

avaliação dos resultados obtidos com a execução de cada serviço contratado serão 

objeto de regulamento. 
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O/a gerente é designado/a pelo/a responsável da unidade gestora da ação 

orçamentária, mediante solicitação da área requisitante. Essa designação é 

discricionária e será ocupada por servidor/a (concursado/a ou comissionado/a). É 

importante ressaltar que poderá haver mais de um/a gerente para os contratos de uma 

mesma ação orçamentária. Caberá a cada área requisitante a indicação do quantitativo 

de contratos que cada gerente terá sob sua responsabilidade. 

 

Gestor/a do Contrato 

 

O/a gestor/a é o/a representante da Administração responsável por acompanhar 

os aspectos formais, jurídico-administrativos e financeiros do contrato. Assim sendo, 

deve observar o cumprimento, pela contratada, das regras previstas no instrumento 

contratual. É o/a responsável pela assinatura e pela efetivação do pagamento das notas 

fiscais/faturas atestadas previamente pelo/a fiscal. É responsável, também, por 

deliberar e se manifestar sobre propostas de alteração contratual e por aplicar sanções 

por descumprimento contratual. 

 

Preposto/a 

 

É, no caso dos contratos celebrados com o MDA, a pessoa física representante da 

contratada na execução do contrato, aceita pela Administração mediante formalização 

de Termo de Preposto. 

 

O/a preposto/a representa a entidade executora no trato diário com o/a fiscal do 

contrato, supervisiona os trabalhos da contratada e atende às recomendações da 

Administração na execução do contrato, devendo responder às demandas que o MDA 

porventura faça. 

 

Objeto do Contrato 
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Representa o Item contratual que contém descrição resumida indicativa da 

finalidade do contrato de ATER celebrado entre o MDA e a entidade executora. No caso 

dos contratos de ATER, o objeto estabelece a previsão da prestação de serviços de ATER 

e representa o produto final de todo o contrato e, por esse motivo, não deve ser 

modificado. 

 

Registro de Ocorrências 

 

O técnico deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as 

providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o 

disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 

da Lei nº 8.666/93.As ocorrências que apresentam risco para o fiel cumprimento do 

contrato devem ser anotadas em Registro de Ocorrências e enviadas ao/à gerente para 

serem analisadas, respondidas e anexadas ao processo físico. 

 

Acompanhamento 

 

Para fins da Lei de ATER, o acompanhamento consiste nas atividades de 

monitoramento e fiscalização. Concentra-se, basicamente, na cobrança do cumprimento 

contratual pelas contratadas e nos cuidados documentais e burocráticos. 

 

Monitorar significa “acompanhar uma ação”, verificar a execução do contrato no 

dia-a-dia em função dos objetivos e do cronograma definidos. Trata-se de uma análise 

detalhada de um contrato ao logo de seu andamento, constituindo-se em instrumento de 

observação quantitativa e qualitativa dos serviços e atividades. 

 

Monitoramento via o SIATER 

 

O SIATER é o sistema eletrônico de acompanhamento das atividades de ATER nos 

contratos celebrados com o MDA. Cabe à entidade contratada, no curso da execução do 

contrato, inserir no SIATER os dados sobre a execução de cada atividade realizada, em 
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conformidade com as exigências do artigo 23 da Lei nº 12.188/2010, e demais 

exigências constantes do Edital da Chamada Pública. 

 

O contratado é o responsável pela veracidade de todos os dados do Relatório por 

ela inseridos no Sistema, sob pena de incorrer em falsidade ideológica, prevista no art. 

299 do Código Penal.  

 

O ateste  

 

O ateste é a comprovação de que o serviço de ater foi executado, devendo ser 

preenchido pelo técnico e assinado pelo beneficiário. Nas atividades coletivas, a lista de 

presença constitui o principal documento de ateste, ao lado dos registros fotográficos. 

 

A primeira atividade do contrato deve ser realizada com o cadastramento no 

CadCidadão. 

 

PROCEDIMENTOS DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO 

 

O uso do nome de um/a beneficiário/a associado a um CPF que corresponde ao 

de outro membro da família não deve ser aceito, quando identificado pelo/a fiscal. Este 

procedimento pode vir a ser considerado falsidade ideológica, de responsabilidade da 

contratada, tipificada da seguinte forma no artigo 299 do Código Penal Brasileiro: 

 

Devido às especificidades da agricultura familiar e do meio rural brasileiro, 

podem ser comuns situações em que o/a técnico/a da entidade contratada tenha carga 

de trabalho diária acima de oito horas, por exemplo, para compensar um dia de chuva 

intensa em que não foi possível realizar nenhuma atividade, ou pela logística da 

distribuição geográfica dos/as beneficiários/as, por exemplo. 

 

Entende-se, contudo, que não é função do fiscal a ingerência sobre a relação de 

trabalho mantida entre o/a técnico/a e a entidade contratada. Esta questão não deve ser 
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considerada como condição para a aceitação dos serviços, uma vez que a Administração 

paga por atividade realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


