
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

NOTA PÚBLICA – GARANTIA-SAFRA 

 

 A Prefeitura Municipal de João Costa/PI, através da Secretaria 

Municipal de Agricultura e Pecuária, vem apresentar informações acerca do 

não beneficiamento do garantia-safra aos agricultores do município. 

 

O Garantia-Safra (GS) é uma ação do Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), que tem como objetivo 

garantir condições mínimas de sobrevivência aos agricultores familiares 

de Municípios sistematicamente sujeitos a perda severa de safra por 

razão do fenômeno da estiagem ou excesso hídrico. 

 

 Dentre os critérios para acesso ao benefício, o agricultor deve possuir 

renda familiar mensal de no máximo 1,5 (um e meio) salários mínimos e 

plantar entre 0,6 e 5 hectares de feijão, milho, arroz, mandioca ou algodão. 

Além disso, é preciso a comprovação de perda de pelo menos 50% do 

conjunto das culturas produzidas. 

 

 Os procedimentos para verificação de perdas, seguem os critérios legais 

da lei do garantia-safra e também portarias do Ministério do Desenvolvimento 

Agrário. 

 

 O município de João Costa, pautado pela legislação que rege a matéria, 

adotou todas as medidas necessárias e possíveis para que todos os 

agricultores fossem beneficiados, caso a verificação das perdas fosse 

confirmada pelos órgãos que fiscalizam e atestam a irregularidade de 

precipitação pluviométrica e perca da safra no ano-base (2021/2022).  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dentre as ações, o município promoveu a vistoria técnica in loco, 

obrigatória, em 32 famílias, emissão de laudos técnicos atestando a perda da 

produção pelo engenheiro agrônomo, pagamento das apólices (a título de 

contrapartida financeira), preenchimento do sistema GS com todas as 

informações e documentação necessária, chamamento dos agricultores para 

comprovação das condições e pagamento do aporte financeiro de 

contrapartida individual, declaração de situação de emergência  em virtude 

da seca através do Decreto nº 067, de 22 de setembro de 2022, devidamente 

publicado no Diário Oficial dos Municípios em 26 de setembro de 2022 e envio 

da documentação à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural no Estado 

do Piauí.  

 

Após os trâmites legais, de responsabilidade do Município de João 

Costa, o Ministério da Agricultura e Pecuária, através da Coordenação Geral 

do Garantia-Safra, baseando-se nas informações apresentadas, mas, 

sobretudo, em índices apresentados pelo Centro Nacional de 

Monitoramento e alerta de desastres naturais – CEMADEN, com 

informações colhidas via satélite, bem como o cálculo feito pelo IBGE 

observado o levantamento Sistemático da Produção Agrícola (na área 

plantada, área colhida e produção) e confrontando essas informações colhidas 

e a média da Produção Agrícola Municipal dos últimos 10 anos, ATESTOU 

produção superior a 50% no período na safra 2021/2022. 

 

Segundo o laudo enviado ao município através do ofício nº 

176/2023/CCMGS/CGGC/DATER/SAF/MAPA, de 01 de fevereiro de 2023, 

com o resultado da verificação de perdas do garantia-safra, o município 

apresentou os seguintes índices: 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Indicador Laudos Amostrais: 28,31% - Resultado: Não apresentou 

perda; 

 

Indicador INMET: 68,54% (Estação a 24,2 km de distância da sede do 

município) – Resultado: Apresentou perda; 

 

Indicador SPI/CEMADEN: 1,15 (não apresentou excesso de chuva). 

Indicador: ISACV/CEMADEN: -0,54 (não apresentou seca agrícola) – 

Resultado: Não apresentou perda; 

 

Perda calculada com informações do LSPA e da PAM: -89,25% (o 

resultado das informações verificadas pelo LSPA, comparado com a produção 

agrícola municipal (últimos 10 anos) resultou em produção de 89,25% do 

conjunto das culturas verificadas) – Resultado: não apresentou perda. 

 

Portanto, conforme o órgão de coordenação Nacional de controle e 

monitoramento do garantia-safra, após a análise dos dados, restou 

comprovado que a perda da produção no município, na safra 2021/2022, 

não permite disponibilizar o beneficio do garantia-safra aos agricultores, 

pois não houve perda de pelo menos 50% do conjunto das culturas 

produzidas. 

 

Por fim, estamos a disposição na Secretaria Municipal de Agricultura e 

pecuária, com toda a documentação aqui informada, para apresentar a 

qualquer interessado como forma de transparência, trabalho e seriedade com 

a coisa pública. 

 

JOSÉ DE OLIVEIRA LOMBA FILHO 
Secretário Municipal de Agricultura e Pecuária 

João Costa/PI 


