SISBRATER
Elementos da sua configuração

SISBRATER
Governo Federal

Governos Estaduais

• Recursos
especificos
para ATER (custeio e
investimento) de cerca
de R$ 600 milhões
anuais;
• Recursos para a melhoria
das condições de vida no
meio rural de cerca de
R$ 1,7 bilhão para o ano
de 2012.

• Recursos de pessoal,
custeio e investimento
das
instituições
estaduais de ATER de
cerca de R$ 2 bilhões em
2011;
• 15 mil extensionistas
envolvidos;
• Atendimento de cerca de
2
milhões
de
agricultores.

Governos Municipais e
Instituições não
Governamentais
• Estruturas proprias de
ATER;
• Celebração de parcerias
para a realização de
ATER;
• Ausência de indicadores
para avaliar o volume de
recursos alocados;
• 10 mil extensionistas;
• Atendimento para cerca
de
1
milhão
de
agricultores.

Modelo de Financiamento
SISBRATER

Gov.
Estaduais:
Pessoal e
Custeio

Gov Federal:
Custeio e
investimento

Gov.
Municipal:
Custeio

Ampliação e
qualificação
do
atendimento
de ATER

GOVERNANÇA DO SISBRATER
PNATER
Objetivo
s
& Metas

Normas

Integração
funcional

Sistema de Gestão

Sistema de Informação

Sistema de Financiamento

INSTITUIÇÕES
DE ATER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATER

AGRICULTURA
FAMILIAR

Concepção do SISBRATER
Sistema
Brasileiro
de Ater
SISBRATER

Definição
Finalidade
Diretrizes
Objetivo
Composição
Atribuições

Instrumentos e
mecanismos de
financiamento
Instrumentos de Gestão
Sistema de Informações

.

Principais características
Órgão Nacional de Coordenação de Ater

autonomia
administrativa e
financeira

capacidade de
regulação e
normatização

capacidade
operacional
compatível com
suas atribuições e
metas de atuação

Sistema de Financiamento

•Mecanismo próprio de gestão dos recursos da política
•Novo padrão de financiamento para o setor
•Fortalecimento do sistema de ATER
•Forma de aplicação eficiente dos recursos
•Estabilidade de recursos
•Maior sinergia entre as esferas de governo
Fundo
Nacional de
ATER
FUNDATER

Gestão pelo órgão
nacional da
política
Atuação sob
orientação e
fiscalização do
Conselho Setorial

Fundos
Estaduais
de ATER

Podem ser
instituídos a partir de
outros fundos como
os de Combate e
Erradicação da
Pobreza
Recursos orçamentários
da União;
Recebimentos pela
prestação de serviços;

Recursos
orçamentários da
União;
Adesão de fundos
estaduais e
municipais de Ater;
Agências de
financiamento
nacionais e
internacionais;
Outras fontes
financiadoras.

Adesão de fundos
estaduais e municipais de
Ater;
Agências de
financiamento nacionais
e internacionais;
Outras fontes
financiadoras.

Gestão pelo órgão
estadual da política
Orientação e
fiscalização do
Conselho Setorial
Estadual
Participação de todas
as instituições de ATER

Operacionalização Sisbrater

Estabelecer
padrões de
qualidade

Sistemas de
Informação &
Banco de
dados

Identificar
e qualificar
a demanda

Articular e
organizar
os recursos

Articular e
organizar a
execução das ações
nos níveis estadual
e municipal

Controle
Social

Disponibilizar
processos de
gestão

Formação
de agentes
Monitorar
& Avaliar

