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. Programa de Fomento à
Comercialização e Organização

Produtiva

Fomento à Comercialização e
Organização Produtiva

100% 88,3% Nº de Organizações Econômicas da agricultura familiar participantes de feiras nacionais 480

. Nº de Organizações Econômicas da agricultura familiar participantes de feiras
internacionais

20

. Nº de cooperativas com acesso ao PAA - Formação de Estoque 60

. Volume de matéria prima adquirida da agricultura familiar no âmbito do selo combustível
social (mil toneladas)

3.151,781

. Aquisições da Agricultura Familiar no âmbito do selo combustível social 4.058.903.223,50

. Nº de Organizações Econômicas da Agricultura Familiar atendidas no ATER Mais Gestão 34

. Nº de atendimentos a Organizações Econômicas da Agricultura Familiar atendidas no
ATER Mais Gestão

100

PORTARIA Nº 307, DE 10 DE MAIO DE 2018

Formaliza e atualiza o detalhamento do Planejamento Estratégico para fins de acompanhamento e apuração do desempenho dos programas estruturantes na Secretaria Especial de
Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário - SEAD.

O SECRETÁRIO ESPECIAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, no uso de suas atribuições, tendo em vista o que consta no art. 35, Parágrafo único,
inciso III, do Decreto nº 8.889, de 26 de outubro de 2016 e a Portaria nº 424, de 14 julho de 2017 que torna público o Planejamento Estratégico da SEAD e objetiva a melhoria da gestão institucional
para o alcance de resultados efetivos no meio rural, resolve:

Art. 1º. Formalizar e atualizar o detalhamento do Planejamento Estratégico da Secretaria Especial da Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário 2017 - 2019, propondo para os programas
estruturantes, a definição dos respectivos índices, percentual de execução planejada, indicadores e metas para o monitoramento e apuração do desempenho das políticas da SEAD respectivos ao ano de 2018,
conforme o Anexo I.

Art. 2º. Fica revogada a Portaria DOU nº 654, de 21 de novembro de 2017.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JEFFERSON CORITEAC

ANEXO I

QUADRO DE ÍNDICES, INDICADORES E METAS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA SEAD 2017 - 2019, EXERCÍCIO 2018

. Programa Estruturante Índice % de Execução Plane-
jado por Índice

Indicador Meta

. Programa de Fortalecimento da Agricultura
Familiar

Fortalecimento da
Agricultura Familiar

100% Nº de operações de crédito do Pronaf 1.170.262

. Valor total segurado no SEAF em R$ 10.009.674.173,36

. Nº de agricultores aderidos ao Garantia Safra 928.496

. Nº de municípios aderidos ao Garantia Safra 1.205

. % de Implantação do Projeto de Cadastro de Peritos - SEAF 100

. Programa Nacional de Acesso à Terra Acesso à Terra 100% Nº de famílias beneficiadas no PNCF 1.500

. Nº de geocadastros no PCTRF 40.000

. Nº de títulos pelo PCTRF 25.000

. Nº de títulos rurais emitidos pelo Terra Legal 7.335

. Nº de títulos urbanos emitidos pelo Terra Legal 105

. Nº de Certidões de Reconhecimento de Ocupação (CRO) emitidas 20.000

.

. Programa de Valorização da Juventude
Rural

Valorização da Juventude
Rural

100% Nº de jovens beneficiados no PNCF 600

. Nº de operações de crédito do Pronaf Jovem 370

. Nº de atendimentos de jovens com ATER 50.417

. Nº de agricultores familiares jovens beneficiários de ATER 16.574

. Programa de Promoção da Autonomia das
Mulheres Rurais

Promoção e Autonomia das
Mulheres Rurais

100% Nº de mulheres beneficiadas no PNCF 500

. Nº de operações de crédito para mulheres do Pronaf 318.556

. Nº de atendimentos de agricultoras familiares mulheres com ATER 201.668

. Nº de agricultoras familiares mulheres beneficiadas com ATER 66.336

. Programa de Desenvolvimento Rural
Sustentável e Solidário

Desenvolvimento Rural
Sustentável e Solidário

100% Nº de operações de crédito do Pronaf Agroecologia 550

. Nº de operações de crédito das linhas Pronaf Sustentabilidade 3.094

. Nº de operações de crédito do Pronaf Floresta 1.938

. Nº de operações de crédito do Pronaf Eco 606

. Programa de Fortalecimento da Ater Fortalecimento da Ater 100% Nº de atendimentos de ATER 504.169

. Nº de beneficiários de ATER 165.739

. Nº de Organizações Econômicas da Agricultura Familiar atendidas no ATER Mais
Gestão

1.032

. Nº de atendimentos a organizações econômicas da agricultura familiar atendidas no
ATER Mais Gestão

3.219

. Programa de Fomento à Comercialização e
Organização Produtiva

Fomento à Comercialização
e Organização Produtiva

100% Nº de organizações econômicas da agricultura familiar atendidas no ATER Mais
Gestão

1.032

. Nº de atendimentos a organizações econômicas da agricultura familiar atendidas no
ATER Mais Gestão

3.219

. Valor das aquisições da agricultura familiar no âmbito do selo combustível social
(em R$)

4.545.971.609,80

. Volume de matéria prima adquirida da agricultura familiar no âmbito do selo
combustível social (mil toneladas)

3.529,31

. Nº de beneficiários com Selo SIPAF 2.500

. Nº de Organizações Econômicas da agricultura familiar participantes de feiras
nacionais

100

. Nº de Organizações Econômicas da agricultura familiar participantes de feiras
internacionais

32

. Nº de cooperativas com acesso ao PAA - Formação de Estoque 135

. Programa Internacional da Agricultura
Familiar

Internacional da Agricultura
Familiar

100% % da realização das ações planejadas para defender os interesses dos setores
estratégicos da agricultura familiar nas negociações comerciais internacionais

100

. % da realização das ações planejadas para a promoção do acesso das cooperativas
da agricultura familiar ao mercado internacional

100

. % de implantação da Plataforma de Gestão do Conhecimento dos serviços de ATER
na América Latina / RELASER

100
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. % de implantação do Projeto de Cooperação Técnica Sul-Sul para intercâmbio de
políticas públicas com Moçambique

100

. % de implantação do Programa Internacional de Equidade de Gênero no Meio
Rural

100

. % de implantação do Programa Internacional de Juventude Rural 100

. % da realização das ações planejadas para defender os interesses da agricultura
familiar nas negociações ambientais internacionais

100

. Programa de Articulação Institucional e
Parcerias

Articulação Institucional e
Parcerias

100% % de implantação do Projeto Dom Helder Câmara 100

. Programa de Comunicação Institucional Comunicação Institucional 100% Nº de seguidores nas redes sociais (Facebook, Twitter e Instagram) 330.000

. Nº de matérias no portal da Sead 300

. Nº de publicações nas redes sociais (facebook, twitter e instragram) 1.500

. Programa de Integração Organizacional Integração Organizacional 100% Nº de ações para a promoção da comunicação interna / informativos internos 50

. Programa de Modernização da Gestão Modernização da Gestão 100% % de redução do passivo de convênios 100

. % de análises de prestação de contas de convênio realizadas 100

. Nº de sistemas desenvolvidos ou evoluídos 10

. % de disponibilidade da infraestrutura de TIC para os serviços críticos da Sead 99,7

. % de compras dentro das especificações e prazos 67,5

. % da realização das ações planejadas para estabelecer uma rede para o sistema de
safra

71,43

. % da realização das ações planejadas para a produção e divulgação de informações
da agricultura aamiliar a partir do Censo Agro 2017

30

. % da realização das ações planejadas para estimar o PIB da agricultura familiar 100

. % de Implantação do Sistema de Gestão de Informações de Projetos de Cooperação
Técnica no âmbito da Sead

100

. % de realização das ações planejadas para o eesenvolvimento do Sistema Integrado
de Monitoramento e Gestão - SIMOG

100

. % de implantação da Gestão de Riscos 66,2

. Programa de Desenvolvimento de Pessoas Desenvolvimento de
Pessoas

100% % de implantação do Programa de Qualidade de Vida 100

. % de implantação do Plano de Capacitação 100

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

PORTARIA Nº 130, DE 10 DE MAIO DE 2018

Institui Grupo de Trabalho com a
finalidade de propor orientações para
aplicação do Parecer nº GMF-05, de 19
de julho de 2017, da Advocacia-Geral da
União, aprovado pelo Presidente da
República.

A ADVOGADA-GERAL DA UNIÃO, no uso das
atribuições que lhe conferem os incisos I e XIII do art. 4° da Lei
Complementar n° 73, de 10 de fevereiro de 1993, tendo em vista
o disposto no art. 40, § 1º, da mesma Lei Complementar, e o que
consta do processo nº 00400.002203/2016-01, resolve:

Art. 1º Fica instituído Grupo de Trabalho com a finalidade
de propor orientações para aplicação do Parecer nº GMF-05, de 19
de julho de 2017, da Advocacia-Geral da União, aprovado pelo
Presidente da República e publicado no Diário Oficial da União de
20 de julho de 2017.

Art. 2º O Grupo de Trabalho será composto por titulares
e suplentes indicados pelos seguintes órgãos:

I - Gabinete da Advogada-Geral da União (GAB-AGU);

II - Consultoria-Geral da União (CGU);

III - Consultoria Jurídica junto ao Ministério da Justiça (CONJUR-MJ);

IV - Procuradoria-Geral Federal (PGF);

V - Procuradoria Federal Especializada junto à Fundação
Nacional do Índio (PFE-FUNAI);

§ 1º. Os trabalhos do Grupo serão coordenados pelo
representante do Gabinete da Advogada-Geral da União.

§ 2º O Coordenador do Grupo poderá convidar, para
participar de suas reuniões ou apresentar sugestões, outros órgãos bem
como entidades públicas e privadas dedicadas a questão indígena.

Art. 3º No prazo de sessenta dias o Grupo deverá apresentar
relatório com as propostas necessárias a orientar a administração
pública federal na aplicação do Parecer nº GMF-05, de 2017, assim
como outras sugestões ao propósito pertinentes e necessárias, inclusive
aquelas apresentadas pelos convidados de que trata o art. 2º, § 2º.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GRACE MARIA FERNANDES MENDONÇA

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PORTARIA Nº 323, DE 7 DE MAIO DE 2018

Regulamenta a remessa eletrônica de
créditos constituídos pelas autarquias e
fundações públicas federais à
Procuradoria-Geral Federal, dispõe sobre
a forma pela qual será feito o cadastro e
envio deste crédito para entes que não
dispõem de sistemas informatizados de
gestão do crédito e dá outras
providências.

O PROCURADOR-GERAL FEDERAL, no uso das
competências de que tratam os incisos I e VIII do § 2º do art. 11
da Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002, considerando a publicação
do Decreto nº 9.194, de 7 de novembro de 2017, resolve:

Art. 1º As autarquias e fundações públicas federais que
dispõem de sistemas informatizados de gestão do crédito deverão
promover a sua remessa, bem como a do correlato processo
administrativo de constituição do crédito, exclusivamente por via
eletrônica, à Procuradoria-Geral Federal, nos termos definidos por
esta Portaria, para fins de cobrança extrajudicial ou judicial.

§ 1º A integração dos sistemas informatizados para o
atendimento do disposto no caput deverá ocorrer no prazo de cento
e oitenta dias, contado da data de entrada em vigor desta
Portaria.

§ 2º Enquanto não efetivada a integração entre os sistemas
referidos no caput, as entidades deverão observar o disposto no art. 3º.

§ 3º É vedado o encaminhamento de autos físicos à
Procuradoria-Geral Federal referentes a processos administrativos
de constituição de crédito para fins de inscrição e cobrança.

§ 4º O encaminhamento do crédito e do respectivo processo
administrativo de constituição, seja por meio da interoperabilidade dos
sistemas, seja nos termos do art. 3º desta Portaria, observará os prazos
definidos nos artigos 4º, 5º, 7º e 14, todos do Decreto nº 9.194/2017.

Art. 2º. As autarquias e fundações públicas federais que
não dispõem de sistemas informatizados deverão diligenciar, no
prazo de dois anos, contados a partir de 8 de novembro de 2017,
data de publicação do Decreto nº 9.194/2017, a sua adesão ao
sistema centralizado de gestão de créditos, a ser disponibilizado
pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

§ 1º Durante o prazo de dois anos previsto no caput ou
enquanto não for disponibilizada solução tecnológica centralizada
pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, as
autarquias e fundações públicas federais que não possuem de
sistemas informatizados observarão os seguintes procedimentos para
a remessa do crédito à Procuradoria-Geral Federal:

I - realização do cadastro prévio do crédito no sistema de
gestão de dívida ativa da Advocacia-Geral da União - Sapiens
Dívida, conforme orientações emanadas pela CGCOB;

II - realizado o cadastro prévio previsto no inciso I, o
encaminhamento eletrônico do processo administrativo de constituição
do crédito, por meio de solução de interoperabilidade do Processo
Eletrônico Nacional, quando a gestão documental de seus processos
administrativos for feita de forma eletrônica pelo Sistema Eletrônico de
Informações - SEI ou por meio de outro sistema;

III - na hipótese de o processo administrado estar em meio
físico, as autarquias e fundações públicas federais digitalizarão e
cadastrarão o processo nos sistemas informatizados de gestão
administrativa de processos eletrônicos da Advocacia-Geral da União -
Sapiens Administrativo, e permanecerão com a guarda dos autos físicos.

§ 2º Para o atendimento do parágrafo anterior, deverá ser
providenciado o cadastramento, junto ao sistema Sapiens, dos servidores
das autarquias e fundações.

§ 3º O requerimento de cadastramento dos servidores das
autarquias e fundações públicas federais para utilização do Sapiens,
bem como o esclarecimento de eventuais dúvidas relacionadas a
tais sistemas, devem ser dirigidos ao Grupo de Apoio e Suporte a
Sistemas (GASS) da Divisão de Dívida Ativa (DDA) da
Coordenação Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos
(CGCOB) da Procuradoria-Geral Federal pelo e-mail
p g f . c g c o b @ a g u . g o v. b r.

§ 4º O cadastramento dos créditos deverá ocorrer no
módulo de dívida ativa do Sapiens
(https://sapiens.agu.gov.br/divida) e o cadastramento do processo
administrativo de constituição deve ser realizado junto ao módulo
administrativo daquele sistema (https://sapiens.agu.gov.br/login).

Art. 3º Ainda que transferida a gestão do crédito por meio de
seu encaminhamento de forma eletrônica à Procuradoria-Geral Federal,
permanece sob responsabilidade das autarquias ou fundações públicas
federais a prática dos seguintes atos no respectivo sistema da autarquia:

I - registro da extinção ou cancelamento do crédito;

II - suspensão de sua exigibilidade ou sua eventual reativação;

III - registro de sua quitação ou pagamento parcial;

IV - liberação de eventuais restrições administrativas impostas
por lei, condicionadas à extinção do crédito, ou decisão judicial;

V - alteração do valor da dívida;

VI - exclusões ou inclusões de devedores e/ou responsáveis
pela dívida, por ato da PGF ou do Poder Judiciário;
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