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INTRODUÇÃO 

 

O Relatório de Gestão está estruturado por itens conforme disposto na PORTARIA-

SECEXAMBIENTAL Nº 09, de 18 de dezembro de 2014 e ANEXO II da Decisão Normativa-TCU 

nº 134, de 04 de dezembro de 2013. Como no exercício de 2014 a Unidade Jurisdicionada – UJ 

Secretaria Executiva do Ministério do Desenvolvimento Agrário ficou responsável de apresentar, de 

forma consolidada, as informações de todas as unidades deste Ministério, foi publicada a Portaria 

MDA nº 14, de 23 de janeiro de 2015, no Boletim de Serviço MDA nº 11, de 23/01/2015, na qual 

estabelece procedimentos a serem observados no MDA para elaboração e envio ao TCU do RG.   

Esta Portaria determinou que a Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração 

– SPOA fosse a responsável pela consolidação e envio das informações que comporão o RG e que as 

unidades deverão encaminhar à SPOA informações sobre as respectivas gestões.  

A referida Portaria solicitou que as unidades indicassem servidores que seriam os 

responsáveis pela interlocução para a elaboração do RG. Ao final deste relatório consta a relação de 

servidores indicados pelos dirigentes das unidades.  

Com vistas a gerar um relatório único do Ministério, a SPOA compilou as informações 

produzidas pelas unidades, dando-lhe tratamento, com vistas a evitar a mera junção destas, sem as 

conexões necessárias.   

Os itens que não estão relacionados neste relatório, conforme PORTARIA-

SECEXAMBIENTAL Nº 09/2014, e/ou não se aplicam aos Órgãos da Administração Direta do Poder 

Executivo, são:  

 

PARTE A: 

 Subitem 6.2 – Avaliação da qualidade e suficiência dos controles internos; 

 Subitem 6.3 – Balanço recomendações do plano permanente de providências da CGU; 

 Subitem 8.2 – Carta de Serviços ao Cidadão. 

 

PARTE B – Está composto pelo conteúdo dos itens 6 a 13 da DN 134/2013, dentre estes itens, apenas 

o ITEM 13 – Gestão do Uso dos Recursos Renováveis e Sustentabilidade Ambiental não teve análise 

qualitativa, visto que o Ministério não faz uso das atividades sugeridas para aproveitamento dos 

recursos renováveis. 

 

PARTE C – Trata dos anexos complementares da PARTE A, não foram preenchidos os seguintes 

Anexos: 

 ANEXO VII: Descrição das estruturas de governança – REF 2.1 DN; 

 ANEXO VIII: Complementa item 6.2 – avaliação sistemas de controles – REF 2.1 DN; 

 ANEXO X: Medidas adotadas para cumprimento das normas relativas à acessibilidade REF 

3.6 DN 
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ITEM 1 - IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DO MDA 

 

1.1 Identificação do Órgão 

 

QUADRO 1 – Identificação das Unidade Jurisdicionadas 

Poder e Órgão de Vinculação 

Poder: Executivo 

Órgão de Vinculação: Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA Código SIORG: 17125 

Identificação da Unidade Jurisdicionada Consolidadora 

Denominação Completa: Secretaria Executiva  

Denominação Abreviada: SE/MDA 

Código SIORG: 44813 Código LOA: 49101 Código SIAFI: 490001 

Natureza Jurídica: Órgão Público CNPJ: 01.612.452/0001-97 

Principal Atividade: Organização Agrária Código CNAE: 8411600 

Telefones/Fax de contato:  (061) 2020-0004 (061) 2020-0055 (061) 2020-0050 

Endereço Eletrônico: secexecutiva@mda.gov.br 

Página na Internet: http://www.mda.gov.br 

Endereço Postal: Esplanada dos Ministérios – Bloco A – 8º Andar – Brasília/DF – CEP: 70.054-900 

Identificação das Unidades Jurisdicionadas Consolidadas e UGs  

Nome CNPJ Código SIAFI Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 01.612.452/0001-97 490009 44988 

Secretaria de Agricultura Familiar 01.612.452/0001-97 490008 44987  

Secretaria de Desenvolvimento Territorial 01.612.452/0001-97 490010  77415 

Secretaria de Regularização Fundiária na 

Amazônia Legal 
01.612.452/0001-97  490051  109977 

Gestões relacionadas às Unidades Jurisdicionadas 

Código SIAFI Nome 

00001 Tesouro Nacional 

 

1.2 Identidade funcional  

 

QUADRO 2 – Identificação dos administradores 

Cargo 

 

Nome CPF 

Período de 

gestão 

Secretário-Executivo - SE Laudemir André Muller 725.217.320-87 

13/09/2012 – 

05/01/2015 

Secretário de Reordenamento Agrário - SRA Adhemar Lopes de Almeida 008.025.888-32 11/05/2007 

Secretário de Agricultura Familiar - SAF Valter Bianchini 710.412.658-91 

10/12/12 -

23/12/2014 

Secretário de Desenvolvimento Territorial – 

SDT Andrea Lorena Butto Zarzar  415.384.634-15 13/09/2012 

Secretário de Regularização Fundiária na 

Amazônia Legal - SERFAL Sérgio Roberto Lopes 523.873.569-34 16/02/2012 

Substitutos:       

Substituto SERFAL Márcio Fontes Hirata 076.842.478-08 22/05/2012 

Substituto SAF Argileu Martins da Silva 473.494.256-00 

26/04/07 - 

12/01/15 

Substituto SDT Patrícia de Lucena Mourão 846.655.999-04 01/04/2014 

Substituto SE 
Cláudia Regina Bonalume 428.642.830-34 

13/09/2012 -

04/02/2015 

callto:415.384.634-15
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Missão  Visão de Futuro    Valores

Promover a política de 

desenvolvimento do Brasil 

rural, a democratização do 

acesso à terra, a gestão 

territorial da estrutura 

fundiária, a inclusão 

produtiva, a ampliação de 

renda da agricultura familiar e 

a paz no campo, contribuindo 

com a soberania alimentar, o 

desenvolvimento econômico, 

social e ambiental do país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ser reconhecido nacional e 

internacionalmente como ator 

fundamental na construção de 

um meio rural com equidade, 

com mais oportunidades de 

renda e vida, mais humano, 

com inclusão produtiva e 

social e respeito ao meio 

ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Compromisso com o 

interesse público, a 

solidariedade, a ética e a 

transparência; 

*Gestão democrática com 

participação social. 

*Valorização e respeito às 

pessoas; 

*Redução das desigualdades 

regionais, de renda, de gênero, 

de raça, de etnia e de geração 

nas áreas rurais; 

*Valorização das diversidades 

do Brasil Rural; 

*Responsabilidade 

Econômica, social e 

ambiental; 

*Integração com parceiros 

públicos e privados; 

*Valorização e qualificação 

dos recursos humanos e dos 

ambientes de trabalho do 

Ministério; 

*Busca permanente por 

eficiência e inovação. 

 

1.3 Informações complementares 

 

Não ocorreu revisão do planejamento estratégico da Serfal no ano de 2014, nem mudança na direção da 

secretaria. 
Não se aplica à SRA. 

Não se aplica à SDT. 

Não se aplica à SAF. 
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ITEM 2 - AMBIENTE DE ATUAÇÃO 

 

2.1 Ambiente de atuação do órgão 

 

Acesso à terra 

 

a) Reforma Agrária  

 

A atuação da unidade jurisdicionada no tema acima se dá de forma complementar à sua autarquia 

vinculada, qual seja, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA. O peculiar nessa 

atuação é a não utilização do instrumento da desapropriação, e sim, o acesso à terra pelo financiamento da 

aquisição de imóvel rural por meio do Programa Nacional de Crédito Fundiário - PNCF. De todo modo, 

entende-se que o referido programa integra o tema “Reforma Agrária”. 

 

b) Programa Nacional de Crédito Fundiário 

 

O Programa Nacional de Crédito Fundiário e o Programa de Cadastro e Regularização Fundiária 

encontram-se num contexto onde a Agricultura Familiar ganha reconhecimento pelo importante papel que 

desempenha na produção de alimentos, na geração de ocupações no campo, pela eficiência na geração de 

riqueza por hectare e pelas perspectivas positivas num modelo ambientalmente sustentável. 

O reconhecimento da importância da Agricultura Familiar pode ser percebido pelo conjunto de 

ações empreendidas pelo Governo Federal em favor das populações do campo: Educação, Previdências, 

créditos para investimento e custeio, seguro, mercados institucionais, regularização fundiária, 

assentamentos do INCRA e acesso à terra pelo Crédito Fundiário. 

Embora representem importantes conquistas, estas ações não foram suficientes para reverter um 

processo de êxodo da população rural, fenômeno que se acentua na população a partir de 18 anos. 

A concentração da propriedade e uso da terra também se mantém como característica 

predominante. A agricultura familiar (imóveis de até 4 módulos fiscais) representa 93% dos 

estabelecimentos e ocupam apenas 28,2% da área total dos imóveis, enquanto que as grandes propriedades 

representam apenas 1,9% dos estabelecimentos, mas ocupam uma área de 56% do total. A situação é ainda 

mais desigual se considerarmos que 8,6% dos imóveis tem menos de 1 módulo fiscal. (minifúndios).  

Importante registrar que o Crédito Fundiário pode atuar financiando a aquisição de áreas 

complementares, contribuindo para a superação do minifúndio, e na aquisição de áreas de médio porte (de 

4 a 15 módulos), que ocupam 20% da área total dos imóveis e não pode ser objeto de desapropriação pelo 

INCRA. Só neste segundo caso seria possível quase dobrar a área total em regime de economia familiar. 

O Programa Nacional de Crédito Fundiário é uma política pública de relevância inquestionável, 

comprovada pelo número de beneficiários que já atingiu em todo o território nacional, (aproximadamente 

cem mil famílias), e pelos impactos positivos na renda, patrimônio e condições de vida das famílias 

beneficiárias. Se considerarmos os investimentos realizados pelo Fundo de Terras e da Reforma Agrária 

chegamos a mais de 135 mil famílias beneficiadas, desde a sua criação em 1998. 

O PNCF também tem se transformado em uma política de regulação e distribuição fundiária muito 

importante para os Estado e sociedade civil brasileira por dois motivos: 

 

i) é uma política complementar de reforma agrária que têm atuado nos mercados de terras 

permitindo a entrada dos setores populares do campo nestes mercados e no acesso ao ativo 

fundiário; 

ii) têm sido um importante instrumento de política fundiária que tem permitido o acesso à terra 

e aos demais instrumentos públicos e privados de organização social, portanto promotores do 

processo de desenvolvimento rural de dois públicos prioritários dentro da missão do MDA: a 

pobreza rural e os sem-terra ou mini fundistas da agricultura familiar. Também têm sido 
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importante para a promoção da sucessão rural, a integração dos jovens na geração de renda e a 

reprodução social da agricultura familiar. 

 

Dado o caráter estruturante da política de crédito fundiário, pois a mesma permite uma perspectiva 

transformadora das condições de extrema pobreza, pobreza ou agricultura familiar sem terra ou mini 

fundista, para uma nova situação de superação destas condições através do acesso ao ativo fundiário e aos 

instrumentos de melhoria das condições sociais e, principalmente, pela nova possibilidade de trabalho, 

geração de renda e ocupação produtiva no imóvel rural adquirido pelas famílias beneficiárias. 

 

c) Paz no campo 

  

Em síntese e restringindo-se aos conflitos decorrentes da luta pelo acesso à terra, verifica-se que a 

forma de colonização do Brasil foi um dos grandes fatores que contribuíram para a ocorrência dos conflitos 

agrários em questão, haja vista que o modelo da mencionada colonização resultou na criação de grandes 

latifúndios. Na década de 80 as discussões da população do campo acerca do assunto resultaram na criação 

dos movimentos sociais rurais, tendo como precursor o MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-

Terra). A principal forma de atuação destes movimentos sociais se caracterizou pela ocupação de grandes 

imóveis rurais, geralmente considerados improdutivos ou subutilizados, como forma de pressão pela 

execução da reforma agrária. Os detentores destes latifúndios, por sua vez, muitas vezes se utilizaram de 

segurança particular e milícias armadas para combater ocupações, agravando ainda mais as consequências 

dos conflitos agrários, resultando inclusive em homicídios.    

Diante deste cenário surgiu a necessidade de o poder público se preocupar especificamente em 

combater a violência e tensão social no campo, o que resultou, entre outros, na especialização dos órgãos 

agrários. A Ouvidoria Agrária Nacional gerencia uma das ações orçamentárias do Programa 2066 – 

Reforma Agrária e Reordenamento da Estrutura Fundiária, sendo ela a Ação 201R – Assistência Social e 

Pacificação no Campo, a qual contem 5 planos orçamentários (PO’s):  

 

- Mediação de Conflitos Agrários; 

- Prevenção de Tensão Social e Violência no Campo; 

- Assistência Social, Técnica e Jurídica a Famílias Acampadas; 

- Atendimento de Denúncias; e  

- Capacitação de Mediadores de Conflitos Sociais. 

 

A Ouvidoria Agrária Nacional também é responsável pelos trabalhos da Comissão Nacional de 

Combate à Violência no Campo (CNVC), criada por uma ação conjunta dos ministérios da Justiça, 

Desenvolvimento Agrário, Meio Ambiente e Secretária dos Direitos Humanos da Presidência da República, 

por meio da Portaria Interministerial 1.053/2006 (publicada no Diário Oficial da União em 17 de julho de 

2006). A CNVC é presidida pelo ouvidor agrário nacional tem a missão de sugerir medidas para prevenir, 

combater e reduzir as diversas formas de violência praticadas contra trabalhadores rurais, proprietários 

rurais, remanescentes de quilombos, ribeirinhos e atingidos por barragem. 

A OAN e CNVC desenvolveram o Plano Nacional de Combate à Violência no Campo, que contém 

15 ações administrativas, objetivando a especialização de órgãos públicos no combate à violência e tensão 

social no campo (a exemplo dos polícias civil e militar, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria 

Pública e institutos de terras dos estados); oitiva prévia do Ministério Público, do Incra e dos institutos de 

terras estaduais em ações judiciais possessórias coletivas; fiscalização dos serviços notariais e de registros 

imobiliários; mudança na legislação que trata das ações judiciais possessórias coletivas (artigos 82 e 927 

do Código de Processo Civil); fiscalização de serviços de segurança particular em imóveis rurais, 

intensificação do combate à grilagem de terras públicas, agilização da regularização de terras de quilombos, 

desarmamento no meio rural, agilização da regularização de terras indígenas e elaboração do Manual de 

Diretrizes Nacionais para Execução de Mandados Judiciais de Manutenção e Reintegração de Posse 

Coletiva.  
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Fruto do trabalho de busca pela especialização dos órgãos agrários, acima citado, hoje existem no 

País 8 Vara Agrárias Federais, 12 Varas Agrárias Estaduais, 20 Promotorias Agrárias Estaduais, 15 

Delegacias de Polícia Civil Agrárias, 16 Polícias Militares Agrárias, 30 Ouvidorias Agrárias Regionais do 

Incra, 9 Ouvidorias Agrárias em Unidades Avançadas do Incra, 2 Ouvidorias Agrárias Estaduais, 15 

Defensorias Públicas Agrárias Estaduais, e 19 Tribunais de Justiça que baixaram provimentos orientando 

os magistrados a ouvirem o Ministério Público, Incra e Institutos de Terras antes de decidirem acerca de 

pedidos liminares de reintegração de posse de imóveis rurais em litígios coletivos.  

Uma das principais formas de atuação da OAN e da CNVC é a realização de reuniões ou audiências 

públicas, geralmente na região do conflito, com a participação de todos os envolvidos (entre eles 

movimentos sociais, trabalhadores rurais, posseiros, proprietários de imóveis rurais, quilombolas, 

indígenas, Incra, institutos de terras dos estados, Polícia Militar, Polícia Civil, Poder Judiciário, Ministério 

Público, Defensoria Pública, governo estadual, governo municipal, sociedade civil, e outros órgãos do 

poder público federal, a exemplo da Funai, Ibama, Polícia Federal, Fundação Cultural Palmares, e 

Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial). 

Outra grande ferramenta é a expedição de documentos para os órgãos competentes ou interessados, 

solicitando ou sugerindo providências, a exemplo de pedidos de preferência no julgamento de processos 

judiciais nos quais a prestação da tutela jurisdicional no caso concreto pode contribuir para a resolução de 

conflito agrário e notificações a proprietários rurais, posseiros ou trabalhadores rurais sem-terras, alertando 

acerca dos direitos e deveres constitucionais e demais legislação pertinente.  

Uma das diretrizes da OAN é simplificar ao máximo o acesso dos interessados ao poder público, 

principalmente dos cidadãos em situação de maior vulnerabilidade social, entre eles os trabalhadores rurais 

sem-terras, de forma que qualquer interessado pode se dirigir à OAN para atendimento pessoal, telefônico, 

por meio de correspondência, fax, correio eletrônico (e-mail) ou mediante a página do MDA na internet. 

Após o recebimento de uma demanda a OAN identifica quais são os órgãos envolvidos e inicia os 

trabalhos de gestão, expedindo documentos, agendando reuniões e adotando as providências necessárias 

para a garantida da paz no campo. 

Uma das formas de apoio que a OAN presta aos órgãos parceiros no combate à violência e tensão 

social no campo é a financeira, por meio de descentralização de recursos orçamentários/financeiros para o 

pagamento de diárias de servidores, fornecimento de combustível para diligências em campo, aquisição de 

materiais, entre outros.  

No aspecto de assistência social a OAN patrocina a aquisição de lonas plásticas, para distribuição 

a famílias acampadas de trabalhadores rurais sem-terras, e faz interlocução junto ao Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e o Incra para fornecimento de cestas de alimentos para 

grupos populacionais em situação de insegurança alimentar e nutricional.  

Necessário registrar que os consecutivos contingenciamentos e cortes orçamentários têm limitado 

cada vez mais a atuação da Ouvidoria Agrária Nacional, destacando que, na análise desta unidade, recursos 

destinados à combate à violência no campo e assistência social às famílias acampadas não deveriam ser 

passíveis de contingenciamento, pela própria natureza das demandas em tela: a violência no campo resulta 

em mortes; e o público alvo da assistência social em questão, as famílias de trabalhadores rurais sem-terras, 

são sem dúvida uma das parcelas mais excluídas da sociedade, em todos os aspectos.  

 

Desenvolvimento da Agricultura Familiar 

  

d) Promoção do acesso às políticas públicas; e) Apoio à produção e à inovação; f) Apoio à organização 

econômica e à comercialização 

 

Assistência Técnica e Extensão Rural 

ATER é uma política pública que leva assistência técnica às propriedades rurais e garantem apoio 

ao produtor desde o início da safra até a colocação do produto no mercado. O principal objetivo da 

assistência técnica e extensão rural (ATER) é melhorar os sistemas de produção, acesso aos recursos, 

serviços, ampliar conhecimento e tecnologia, e gerar aumento da renda de maneira sustentável, respeitando 

as diversidades sociais, econômicas, étnicas, culturais e ambientais do País.  
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A Lei 12.188/2010, de 11 de janeiro de 2010 instituiu a Política Nacional de Assistência Técnica 

e Extensão Rural para a Agricultura Familiar e Reforma Agrária - PNATER e o Programa Nacional de 

Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária – PRONATER, que 

foi regulamentada pelo Decreto Nº 7.215, de 15 de junho de 2010. Atualmente executa contratos a partir 

de chamadas públicas. 

No SIATER estão registradas 689 entidades de ATER, sendo 637 privadas e 52 públicas. Há 13914 

mil técnicos de ATER em todo o Brasil, registrados no SIATER (Sistema Informatizado de ATER) para os 

27 estados com serviço de ATER pública. 

 

Seguro da Agricultura Familiar 

A agricultura é uma atividade de risco, sujeita a instabilidades climáticas que trazem grandes 

prejuízos às lavouras. Estiagem, chuva excessiva, geada, granizo e outros eventos podem gerar perdas que 

deixam o agricultor sem condições de pagar o financiamento e sem recursos para manutenção da família. 

O Seguro da Agricultura Familiar – SEAF foi criado para apoiar os agricultores atingidos por eventos 

climáticos adversos, repondo as perdas para possam continuar na atividade rural produzindo alimentos e 

gerando renda.   O SEAF cobre 100% do valor financiado, mais uma parcela de renda calculada à base de 

65% da receita líquida esperada, limitada a R$ 7.000,00. 

 

Crédito Rural 

O crédito rural do PRONAF está disponível para as unidades familiares de produção que 

necessitam de financiamento rural para a melhoria de suas atividades produtivas geradoras de renda e que 

comprovam ter capacidade de pagamento. O crédito do PRONAF tem prazos de carência e de amortização 

que atendem a todas as realidades. As taxas de juros são negativas em todas as linhas e, para as unidades 

familiares de menor renda e/ou os assentados da reforma agrária, há bônus (rebates) sobre o principal que 

vai de 25% até 46%. Além disso, o Seguro da Agricultura Familiar cobre o valor financiado e uma parte de 

renda liquida esperada. Em caso de flutuações negativas dos preços, o Programa de Garantia de Preços da 

Agricultura Familiar (ação 0150/PPA) cobre, atualmente, 51 produtos. 

 

Garantia Safra 

O Garantia Safra é um benefício com condicionalidades que tem como objetivo garantir condições 

mínimas de sobrevivência aos agricultores familiares de municípios sujeitos à perda de safra por razão do 

fenômeno da estiagem ou do excesso hídrico, situados na área de atuação da SUDENE, que compreende a 

região nordeste do país, a área norte do Estado de Minas Gerais (Vale do Mucuri e Vale do Jequitinhonha) 

e a área norte do Estado do Espírito Santo, podendo, o poder executivo autorizar a incluir agricultores 

familiares de outros municípios situados fora da área inicialmente estabelecida conforme Artigo 1º § 4º da 

lei 10.420 de 10.04.2002 e alterações da lei 12.766 de 27.12.13. 

 

Promoção e Fortalecimento da Agricultura Familiar 

O Departamento de Geração de Renda e Agregação de Valor (DGRAV) atua na gestão das 

políticas de promoção de acesso ao mercado e geração de renda para a agricultura familiar, com foco no 

acesso aos mercados públicos e privados, nas agroindústrias, no cooperativismo, nos mercados 

diferenciados e nas cadeias de energias renováveis. Tem contribuição e papel fundamental no apoio ao 

fornecimento de bens e serviços da agricultura familiar aos consumidores brasileiros, num cenário em que 

temas importantes e atuais se apresentam: controle de inflação dos alimentos, fortalecimento do PIB 

agroindustrial, respeito ao meio ambiente, produção de alimentos saudáveis, e valorização do meio rural e 

das famílias que nele vivem e produzem. Possui recursos significativos para a execução do trabalho e 

dirigentes e técnicos com perfil de muita identificação com a temática. Entretanto, pela magnitude das 

políticas públicas sob sua responsabilidade, ainda carece de um número maior de servidores. 

 

g) Promoção internacional 

 

Pela Reunião Especializada sobre Agricultura Familiar do MERCOSUL - REAF foram realizadas 
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duas Seções Nacionais brasileiras prévias à XXI REAF. Esta REAF, realizada na cidade de Posadas na 

Argentina, aprovou três declarações de ministros sobre os seguintes temas: Ano Internacional da 

Agricultura Familiar, Políticas de Abastecimento e Comercialização dos produtos da Agricultura Familiar 

e, Políticas Públicas de Acesso à Tecnologia Apropriada para a Agricultura Familiar. (5 produtos). 

Houve  promoção da imagem e dos produtos da agricultura familiar brasileira e de acesso a 

mercados externos, com as seguintes ações: a) participação na BioFach 2014, Alemanha, principal feira 

internacional de orgânicos, no  estande BRASIL  - Agricultura familiar, com 13 expositores (EAF) e em 

um espaço institucional REAF; b) participação da Saitex, África do Sul, feira internacional multissetorial, 

em estande coletivo do Governo Federal, organizado em uma parceira MDA – MAPA – MRE, com 12 

expositores, dos quais 6 da agricultura familiar brasileira; c) apoio à participação de representação da 

Associação BRFair,  de cooperativas de agricultura familiar de cafés especiais, Fair Trade, na feira CAE, 

Itália. (3 produtos). 

No âmbito da cooperação técnica internacional, foram recebidas delegações de diversos países, 

como Angola, Benin, Burundi, México, Moçambique, Paquistão, Paraguai, Togo, Tunísia, Sudão. Foram 

realizadas atividades na Colômbia e no Equador e assinada renovação de acordo de cooperação entre Incra 

e Indert (Paraguai). 

Ademais, em uma demonstração da atenção crescente que a agricultura familiar, camponesa e 

indígena vem recebendo da CELAC, a Cúpula de Havana contemplou a temática em dois documentos 

oficiais: nos parágrafos 14, 16, 17 e 61 da Declaração de Presidentes e, sobretudo, na "Declaração Especial 

sobre os Direitos dos Camponeses e outras Pessoas que Trabalham nas Zonas Rurais".  Além disso, o Plano 

de Ação da CELAC para 2014 incluiu um conjunto de ações voltadas para o fortalecimento da integração 

regional em agricultura familiar, dentre as quais se destacam a realização, no segundo semestre de 2014, 

no Brasil, da II Reunião de Alto Nível sobre Agricultura Familiar e a constituição de um Grupo de Trabalho 

sobre Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural. 

E com o objetivo de incidir sobre Agenda de Desenvolvimento Pós-2015 da ONU que definirá as 

novas Metas de Desenvolvimento Sustentável, encaminhamos subsídios ao MRE no sentido de reforçar nas 

propostas de metas, indicadores e meios de implementação a importância da agricultura familiar para os 

três pilares do desenvolvimento sustentável: econômico, social e ambiental. 

Por fim, no tema da elaboração dos princípios para “Investimentos Agrícolas Responsáveis” (RAI) 

propostos pelo Comitê de Segurança Alimentar Mundial (CSA), que tem seu foco em investimentos, 

públicos ou privados, direcionados principalmente à agricultura familiar, o MDA encaminhou comentários 

para as consultas regionais para América Latina e Caribe em fevereiro, assim como para as duas sessões de 

negociações em Roma em maio e agosto, sessões das quais também participou. O texto deverá ser por fim 

submetido à aprovação do CSA na sua 41ª Sessão, em outubro deste ano 

 

Gestão territorial e governança 

 

h) Organização territorial; i) Desenvolvimento territorial; j) Apoio ao planejamento territorial; k) 

Articulação de políticas públicas; l) Infraestrutura e; m) Instâncias colegiadas. 

 

A análise do ambiente diz respeito a forma como se comporta a SDT perante aos fatores que 

configuram o contexto externo e interno, e como estes influenciam de forma relevante sua missão, seus 

objetivos e, consequentemente, seu desempenho no que diz respeito a implementação da política territorial 

rural. No processo de elaboração do Planejamento Estratégico do MDA 2013 – 2014, a SDT definiu seus 

objetivos estratégicos a partir do seguinte contexto.  

No ambiente externo, no campo das oportunidades, consideram-se como aspectos relevantes: a 

ampliação das políticas públicas voltadas para o fortalecimento da agriculta familiar, em reconhecimento 

ao seu desempenho na produção de alimentos sustentáveis e no abastecimento do mercado interno 

brasileiro. O significativo aumento dos investimentos públicos em infraestrutura produtiva no meio rural, 

o avanço das políticas de compras públicas e institucionais, fomentando a aquisição de produtos da 

agricultura familiar e seu acesso ao mercado e a melhoria paulatina da qualidade de vida. Os avanços do 

Estado brasileiro na capacidade de planejar, investir e atuar de forma mais integrada. E a consolidação da 
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democracia participativa como forma da gestão do desenvolvimento rural, viabilizando diversos processos 

de gestão social das políticas públicas.   

No campo das ameaças permanece a fragilidade da posição do rural na relação campo-cidade, 

manifestada por fatores como: o esvaziamento demográfico; as migrações para as áreas urbanas; e a ideia 

ainda reinante de supremacia do urbano frente ao rural. Outros aspectos contribuem para essa situação. A 

falta de qualidade de vida no meio rural caracterizada especialmente pela deficiência de serviços públicos 

essenciais, tais como escolas, lazer, acessibilidade e, ausência de infraestrutura produtiva.  

No ambiente interno destacam-se como forças a consistência de políticas públicas voltadas para o 

meio rural e, em especial, para o fortalecimento da agricultura familiar e para o desenvolvimento rural com 

enfoque territorial. As estruturas de participação social, implementadas a partir da constituição dos 

territórios rurais e da cidadania, que se configuram como ambientes propícios para a promoção da gestão 

social e a integração das políticas públicas e a implementação de ações de inclusão produtiva e dinamização 

econômica.  

Contudo, alguns aspectos ainda se constituem como fraquezas a serem superadas: as restrições 

relacionadas à estrutura física, humana e tecnológica; as limitações dos processos e dos instrumentos de 

gestão, de monitoramento e de organização das informações sobre as ações executadas; e a baixa articulação 

entre as políticas implementadas pelas diferentes áreas da MDA e do INCRA. 

 

Ordenamento da estrutura fundiária  
 

n) Conhecimento da malha fundiária nacional; o) Regularização fundiária  

 

A regularização fundiária é realizada por meio da identificação das terras via georreferenciamento 

e sua destinação para finalidades públicas (unidades de conservação ambiental, terras indígenas, 

assentamentos de reforma agrária, entre outras) ou regularização em nome dos ocupantes que comprovem 

atender os critérios legais para obter o domínio das mesmas. 

Na Amazônia Legal existe um universo de aproximadamente 55 milhões de hectares de terras 

públicas federais a serem identificados e destinados nos estados do Acre, Amazonas, Amapá, Pará, 

Maranhão, Mato Grosso, Rondônia, Roraima, Tocantins, que estão dispersos pelo 515 milhões de hectares 

da região. Parte dessas terras se encontram em maciços florestais que serão destinados para finalidades 

públicas, enquanto as áreas que apresentam ocupação e uso agropecuário se caracterizam na maioria por 

propriedades familiares com média de 70 hectares e que vivem da agricultura voltada a segurança alimentar, 

exploração de produtos extrativistas e pecuária e serão regularizadas para particulares. 

A Secretaria Extraordinária de Regularização Fundiária na Amazônia Legal – Serfal teve sua 

equipe ampliada no ano de 2014 para 326 pessoas, com a chegada no segundo semestre do ano dos 

servidores do concurso temporário, que estão distribuídos entre sua sede em Brasília e 12 escritórios 

regionais localizados nos nove estados da região. Além disso, a Serfal conta com a contratação de empresas 

especializadas, por meio de pregões eletrônicos, para realização dos serviços de georreferenciamento; a 

parceria da SPU, MMA (ICMBio, SFB), Funai, Incra, Censipam, MCidades e órgãos estaduais de meio 

ambiente para definir as terras que deverão ser destinadas para finalidades públicas; e o desenvolvimento 

de sistemas automatizados que visam melhorar a gestão, qualidade e transparência das informações 

fundiárias da região.  

 

 Garantia de direitos e redução de desigualdades  
 

p) Mulheres rurais 

 

As mulheres têm importante papel na produção são responsáveis, em grande parte, pela produção 

destinada ao autoconsumo familiar e pelas práticas agroecológicas e reprodução de sementes crioulas, 

garantindo qualidade de vida na família e na sociedade e manejo ambiental adequado às unidades de 

produção familiares. 
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Porém, o fortalecimento das estratégias produtivas dos grupos organizados de mulheres está 

diretamente relacionado à ação do Estado e da Sociedade para superação das desigualdades de gênero. As 

mulheres ainda acessam em menor número os recursos produtivos, serviços e créditos destinados à 

produção. 

No meio rural, 34,1% das mulheres não possuem rendimento sendo que 24,8% das mulheres são 

responsáveis por famílias, com maior incidência em famílias monoparentais – ou seja, composta pela 

responsável, sem cônjuge e com filhos(as), denotando-se a fragilidade da sua situação e a importância de 

ações governamentais que as apoiem com políticas de proteção social e inclusão produtiva. (IBGE, 2010) 

Constata-se incremento da taxa de atividade das mulheres como reflexo do processo de ampliação 

de sua participação no mercado de trabalho, ainda que o percentual atingido (54,6%) em 2010 seja baixo 

quando comparado com o obtido pelos homens (75,7%). (IBGE, 2010) 

Menos de 50% das mulheres estavam empregadas ou procurando trabalho, o que reflete, muito 

provavelmente, aspectos culturais vinculados à vida no campo, como, por exemplo, a elevada participação 

das mulheres em trabalhos de natureza reprodutiva ou mesmo o pouco reconhecimento de que muitas das 

atividades realizadas no ambiente doméstico podem ter caráter produtivo (agricultura familiar, por 

exemplo, onde parte da produção é comercializada). (IBGE, 2010) 

Apesar disto, as mulheres rurais contribuem, em média, com 42,4% do rendimento familiar no 

meio rural, com forte presença no Nordeste, onde se encontram as populações mais vulneráveis. Ou seja, 

aportar ações de inclusão produtiva com fortalecimento dos grupos de mulheres possibilita atuar, 

simultaneamente, no combate à fome e à miséria. (IBGE, 2010)  

Apenas recentemente, no âmbito da agricultura familiar e camponesa o Estado Brasileiro passou 

a adotar mecanismos de garantiram e oportunizaram o acesso a políticas públicas para mulheres. A 

efetivação do parágrafo único do artigo 189 da Constituição Federal referente a titulação conjunta da terra 

para reforma agrária tornou-se realidade a partir de 2003. Os dados do Censo Agropecuário permitiram 

captar que 16% dos estabelecimentos da agricultura familiar tinham mulheres como responsáveis, 

percentual maior do que o relativo a agricultura como um todo (12%) 

Os serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural institucionalizados na PNATER, em 2010, 

passaram a atender obrigatoriamente 50% de mulheres dentre o público beneficiário, com destaque para a 

Ater Agroecológica em 2013. O Programa de Compras governamentais define percentuais mínimos para a 

participação das mulheres no programa, sendo: 40% do total de produtores na modalidade Compra da 

Agricultura Familiar com Doação Simultânea - CPR Doação e 30% do total de fornecedores na modalidade 

CPR-Estoque e o Programa de Organização Produtiva de Mulheres Rurais oferta recursos não 

reembolsáveis para apoiar a produção, gestão e comercialização para grupos organizados de mulheres na 

agricultura familiar e reforma agrárias. Mesmo o crédito pronaf, apesar da dificuldade de acesso por parte 

delas, passou a contar com uma linha específica para mulheres, sendo que elas representaram quase 30% 

do acesso nas últimas safras. 

Porém, poucos e recentes são os estudos e indicadores que revelam a contribuição do trabalho 

produtivo das mulheres e seu impacto na segurança e soberania alimentar associando-o ao direito à 

alimentação. 

Muitas questões, ainda se vinculam ao preparo de alimentos – função está exercida por elas e 

circunscrita ao espaço doméstico como reprodução da desigualdade de gênero em detrimento à sua 

participação na produção. As mulheres são as primeiras a serem fragilizadas pelos sistemas de produção 

agroalimentar predominantes, seja pela restrição fundiária, seja pelo acesso limitado a água e recursos 

energéticos ou pela ausência de indicadores adequados. 

Ainda é um desafio valorizar o protagonismo das mulheres no desenvolvimento sustentável 

considerando-as como sujeitos ativos e interlocutoras na relação com o Estado. A discriminação nas 

relações de trabalho e nos espaços de gestão contribui para a invisibilidade e a desvalorização do trabalho 

das mulheres. Portanto, é necessário promover o maior protagonismo das mulheres na economia, 

fortalecendo suas iniciativas econômicas, valorizando seu trabalho e sua produção e ampliando sua 

capacidade de geração de renda. Para tal faz-se necessário consolidar as políticas estruturantes para as 

mulheres rurais, através da garantia de acesso das mulheres às políticas de apoio à produção e 

comercialização - Pronaf, Ater, organização produtiva, PAA, PNAE. 
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As mulheres têm importante papel na produção são responsáveis, em grande parte, pela produção 

destinada ao autoconsumo familiar e pelas práticas agroecológicas e reprodução de sementes crioulas, 

garantindo qualidade de vida na família e na sociedade e manejo ambiental adequado às unidades de 

produção familiares. 

Porém, o fortalecimento das estratégias produtivas dos grupos organizados de mulheres está 

diretamente relacionado à ação do Estado e da Sociedade para superação das desigualdades de gênero. As 

mulheres ainda acessam em menor número os recursos produtivos, serviços e créditos destinados à 

produção. 

No meio rural, 34,1% das mulheres não possuem rendimento sendo que 24,8% das mulheres são 

responsáveis por famílias, com maior incidência em famílias monoparentais – ou seja, composta pela 

responsável, sem cônjuge e com filhos(as), denotando-se a fragilidade da sua situação e a importância de 

ações governamentais que as apoiem com políticas de proteção social e inclusão produtiva. (IBGE, 2010) 

Constata-se incremento da taxa de atividade das mulheres como reflexo do processo de ampliação 

de sua participação no mercado de trabalho, ainda que o percentual atingido (54,6%) em 2010 seja baixo 

quando comparado com o obtido pelos homens (75,7%). (IBGE, 2010) 

Menos de 50% das mulheres estavam empregadas ou procurando trabalho, o que reflete, muito 

provavelmente, aspectos culturais vinculados à vida no campo, como, por exemplo, a elevada participação 

das mulheres em trabalhos de natureza reprodutiva ou mesmo o pouco reconhecimento de que muitas das 

atividades realizadas no ambiente doméstico podem ter caráter produtivo (agricultura familiar, por 

exemplo, onde parte da produção é comercializada). (IBGE, 2010) 

Apesar disto, as mulheres rurais contribuem, em média, com 42,4% do rendimento familiar no 

meio rural, com forte presença no Nordeste, onde se encontram as populações mais vulneráveis. Ou seja, 

aportar ações de inclusão produtiva com fortalecimento dos grupos de mulheres possibilita atuar, 

simultaneamente, no combate à fome e à miséria. (IBGE, 2010)  

Apenas recentemente, no âmbito da agricultura familiar e camponesa o Estado Brasileiro passou 

a adotar mecanismos de garantiram e oportunizaram o acesso a políticas públicas para mulheres. A 

efetivação do parágrafo único do artigo 189 da Constituição Federal referente a titulação conjunta da terra 

para reforma agrária tornou-se realidade a partir de 2003. Os dados do Censo Agropecuário permitiram 

captar que 16% dos estabelecimentos da agricultura familiar tinham mulheres como responsáveis, 

percentual maior do que o relativo a agricultura como um todo (12%) 

Os serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural institucionalizados na PNATER, em 2010, 

passaram a atender obrigatoriamente 50% de mulheres dentre o público beneficiário, com destaque para a 

Ater Agroecológica em 2013. O Programa de Compras governamentais define percentuais mínimos para a 

participação das mulheres no programa, sendo: 40% do total de produtores na modalidade Compra da 

Agricultura Familiar com Doação Simultânea - CPR Doação e 30% do total de fornecedores na modalidade 

CPR-Estoque e o Programa de Organização Produtiva de Mulheres Rurais oferta recursos não 

reembolsáveis para apoiar a produção, gestão e comercialização para grupos organizados de mulheres na 

agricultura familiar e reforma agrárias. Mesmo o crédito pronaf, apesar da dificuldade de acesso por parte 

delas, passou a contar com uma linha específica para mulheres, sendo que elas representaram quase 30% 

do acesso nas últimas safras. 

Porém, poucos e recentes são os estudos e indicadores que revelam a contribuição do trabalho 

produtivo das mulheres e seu impacto na segurança e soberania alimentar associando-o ao direito à 

alimentação. 

Muitas questões, ainda se vinculam ao preparo de alimentos – função está exercida por elas e 

circunscrita ao espaço doméstico como reprodução da desigualdade de gênero em detrimento à sua 

participação na produção. As mulheres são as primeiras a serem fragilizadas pelos sistemas de produção 

agroalimentar predominantes, seja pela restrição fundiária, seja pelo acesso limitado a água e recursos 

energéticos ou pela ausência de indicadores adequados. 

Ainda é um desafio valorizar o protagonismo das mulheres no desenvolvimento sustentável 

considerando-as como sujeitos ativos e interlocutoras na relação com o Estado. A discriminação nas 

relações de trabalho e nos espaços de gestão contribui para a invisibilidade e a desvalorização do trabalho 



 21 

das mulheres. Portanto, é necessário promover o maior protagonismo das mulheres na economia, 

fortalecendo suas iniciativas econômicas, valorizando seu trabalho e sua produção e ampliando sua 

capacidade de geração de renda. Para tal faz-se necessário consolidar as políticas estruturantes para as 

mulheres rurais, através da garantia de acesso das mulheres às políticas de apoio à produção e 

comercialização - Pronaf, Ater, organização produtiva, PAA, PNAE. 

 

 q) Povos e comunidades tradicionais  

 

A Coordenação Geral de Políticas para Povos e Comunidades Tradicionais (CGPCT) é a instância 

do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) que atua no desenvolvimento de políticas para as 

populações específicas do meio rural brasileiro, estabelecendo-se como um lugar de articulação e execução 

de políticas voltadas para a diversidade da agricultura familiar e suas interfaces com as demais políticas 

sociais. A CGPCT atua na formulação, na coordenação e na execução de políticas para Povos e 

Comunidades Tradicionais (PCTs), bem como na articulação intraministerial e interministerial visando a 

efetiva aplicação das políticas específicas para este público, e tem como missão promover o acesso dos 

povos e comunidades tradicionais, respeitando suas especificidades, às políticas de desenvolvimento rural 

implementadas pelo MDA, visando seu etnodesenvolvimento. A Coordenação adota como valores para a 

sua atuação o etnodesenvolvimento, a transversalidade, a busca permanente por eficiência e inovação, a 

gestão democrática com participação social, o respeito às diversidades do rural e a sustentabilidade 

socioambiental, e define como seu objetivo estratégico a promoção do etnodesenvolvimento ao ampliar o 

acesso dos Povos e Comunidades Tradicionais às políticas produtivas, de garantia de direitos e de 

regularização fundiária dos seus territórios. 

 Criada em 2011, a CGPCT é resultado da evolução da temática de povos e comunidades tradicionais 

dentro do MDA, cujo debate foi iniciado no MDA em 2003. A estruturação de um espaço específico para 

o desenvolvimento de políticas para públicos específicos do rural dentro do ministério é resultado do 

aprofundamento do debate sobre Povos e Comunidades Tradicionais no país, com a criação da Comissão 

Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais (CNPCT), em 2004, e 

com a implantação da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 

Tradicionais (PNPCT), através do Decreto 6.040/2007. As diretrizes legais e o estabelecimento de uma 

política nacional de desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais permitiram que se 

estabelecesse um ambiente externo favorável, composto também pela boa articulação da CGPTC com 

demais órgãos do governo federal que tratam da pauta de povos e comunidades tradicionais, bem como boa 

articulação nos espaços de representação social e com organizações representativas dos diversos segmentos 

de PCTs. Além disso, houve o fortalecimento das entidades representativas desses públicos, bem como o 

fortalecimento e reconhecimento da agricultura familiar como modo de produção, e o fortalecimento do 

conceito de etnodesenvolvimento. Somam-se a estes fatores a ampliação do consumo de produtos da 

agricultura familiar e de alimentos sustentáveis, a redução da pobreza rural e o reconhecimento da 

diversidade e das desigualdades do rural brasileiro. 

 Apesar dos fatores favoráveis, há riscos para a concretização das políticas para esses públicos tão 

específicos, devido ao grau de vulnerabilidade em que se encontram. Dentre eles podemos citar as 

mudanças climáticas (seca, enchentes..), a escassez de microinfraestrutura produtiva e de serviços públicos 

(água para consumo e produção, energia, habitação rural, escolas, lazer, creches, estradas vicinais), a 

criminalização dos movimentos sociais e de seus atores, o enfraquecimento da democratização do acesso à 

terra, a ausência de marcos legais que garantam aos povos e comunidades tradicionais, não quilombolas e 

não indígenas, acesso aos seus territórios, a fragilidade nos marcos legais hoje estabelecidos, a dificuldade 

de integração das políticas voltadas para povos e comunidades tradicionais e a morosidade nos processos 

de demarcação/desintrusão das terras indígenas e quilombolas.  

 No âmbito interno do MDA, as políticas para Povos e Comunidades Tradicionais tem se 

desenvolvido em um contexto de maior sensibilidade do gabinete para tratar da temática, e a CGPCT tem 

desenvolvido uma boa articulação com as demais áreas do ministério e do Incra que atuam com os povos 

indígenas e as comunidades quilombolas. A própria criação da CGPCT, do Grupo de Trabalho 

Interministerial (GTI), para tratar do acesso dos povos indígenas às políticas do MDA, e do GT permanente 
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para tratar da pauta agroextrativista também constituem elementos favoráveis no ambiente interno para 

aprimoramento das políticas específicas. Além disso, já foi construído um conjunto de políticas públicas 

consistente, resultando no reconhecimento do MDA como um importante interlocutor da temática de Povos 

e Comunidades Tradicionais. A existência de ações orçamentárias no PPA para indígenas, quilombolas e 

demais povos e comunidades tradicionais, a boa relação com os movimentos sociais e o comprometimento 

da equipe da CGPCT, composto por servidores e consultores com amplo conhecimento da temática, 

constituem fatores favoráveis para o desenvolvimento das políticas. Contudo, a não institucionalização da 

CGPCT na estrutura do MDA traz dificuldades na efetivação e acompanhamento das políticas, acarretando 

dificuldades na definição dos fluxos processuais dentro do Ministério, bem como impacta no orçamento 

destinado às ações para povos e comunidades tradicionais; além disso, a ausência de marcadores que 

identifiquem os públicos específicos  dentro das políticas do MDA em sistemas de informação (DAP, 

Pronaf, etc...) impede a adequada gestão de informação para o monitoramento e avaliação das políticas 

executadas e das famílias de PCTs efetivamente atendidas. O trabalho também apresenta dificuldades 

devido à estrutura insuficiente (recursos humanos e tecnologia), à insuficiência de articulação e integração 

entre as políticas e serviços do MDA/INCRA, à reduzida adaptação das políticas para o meio rural para o 

público específico e à comunicação interna e externa insuficiente em relação as ações realizadas pelo MDA 

e pela própria CGPCT. Atualmente a equipe conta com cinco servidores comissionados, 2 servidores 

efetivos, cinco servidores terceirizados e um estagiário.  

 Durante sua trajetória, a Coordenação Geral de Políticas para Povos e Comunidades Tradicionais 

acumulou conhecimento e experiência, buscando evidenciar a importância do Decreto 6.040/2007 como 

marco legal fundamental para execução da política, definindo parâmetros, métodos e ações específicas para 

qualificar a atuação do MDA voltada para a população tradicional no meio rural.  

 

r) Juventude rural 

 

Do ponto de vista da juventude, o Programa de Crédito Fundiário tem sido uma das alternativas 

utilizadas pelos jovens para permanecerem no campo, pois, das mais de 135 mil famílias beneficiadas entre 

2001 e 2014, cerca de 47 mil eram de jovens com idade entre 18 e 29 anos, conforme podemos observar na 

Quadro 1. 

 

QUADRO 3 -  Faixas Etárias de Beneficiários no Crédito Fundiário 
Participação no PNCF por Faixa Etária 

Ano 
Até 29 anos 

(Juventude) 
De 30 a 32 anos De 33 a 45 anos Mais de 45 anos 

2002 27,8% 13,0% 27,8% 31,5% 

2003 29,3% 7,2% 35,9% 27,6% 

2004 31,1% 10,9% 36,6% 21,4% 

2005 36,7% 12,9% 34,6% 15,8% 

2006 39,1% 11,9% 33,2% 15,8% 

2007 34,8% 10,8% 33,4% 20,9% 

2008 36,6% 10,9% 31,8% 20,7% 

2009 38,2% 10,9% 30,4% 20,5% 

2010 34,1% 11,8% 30,9% 23,2% 

2011 36,3% 11,9% 29,1% 22,7% 

2012 40,1% 11,4% 28,6% 20,0% 

2013 38,5% 9,9% 27,0% 24,6% 

2014 39,9% 9,9% 28,4% 21,8% 

Total 36,8% 11,3% 31,7% 20,1% 

Fonte: Painel de Indicadores, 31/01/2015. 
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2.2 Atuação do Órgão nas regiões do país 

 

QUADRO 4 – Atuação do Órgão nas regiões 
Norte 

Descrição Geral 
Ambiente de negócios com forte potencial para as cadeias produtivas da Sociobiodiversidade, produtos florestais, 

culturas perenes e produtos diferenciados. Forte presença de assentados da reforma agrária e povos tradicionais. Potencial 

significativo de mercado para produtos da agricultura familiar em capitais, em especial Manaus e Belém, nos mercados 

públicos e privados. 

No PRONAF, em 2014, foram executados 106.151 contratos em operações de crédito, perfazendo o total de R$ 

2.100.434.997 em valores financiados. 

A região Norte, em 2014,contava com 38 contratos vigentes de ATER no âmbito da SAF com 47.450 agricultores 

familiares com serviço de ATER contratado. 

Esta região agrega 43 territórios rurais, que abrangem 374 municípios. Por meio do PRONAT estes territórios 

recebem apoio para o funcionamento dos Colegiados Territoriais e suas instâncias. Com vistas as promover a inclusão 

produtiva e dinamização econômica está sendo implementada a Estratégia de Gestão Territorial do Plano Safra (EGTPS) em 

20 territórios, por meio de 21 assessores territoriais de inclusão produtiva. Ainda, são ofertados aos territórios, por meio de 

Manual Operacional e do Chamamento Público recursos da atividade Apoio a Projetos de Infraestrutura e Serviços em 

Territórios Rurais - PROINF, com vista a implementar projetos de inclusão produtiva e qualificação de serviços públicos de 

transporte, armazenamento, certificação e comercialização da produção. Os projetos são contratados via órgãos públicos ou 

entidades sem fins lucrativos. Deste conjunto de Territórios, 27 integram o Programa Territórios da Cidadania, que estão 

distribuídos em 7 Estados e abrangem 254 municípios. Nesses territórios estão previstas na matriz de ações 2014, a execução 

de 43 ações, implementadas por 10 ministérios, envolvendo recursos da ordem de R$ 1,630 bilhão. Para auxiliar na 

implementação dessas políticas, os Territórios contam com apoio para custeio de suas atividades e com a presença de uma 

assessoria territorial. 

No âmbito da Amazônia Legal, há a promoção da regularização fundiária rural e urbana das ocupações incidentes 

em terras situadas em áreas da União, mediante alienação e concessão de direito real de uso de imóveis nos estados do Acre, 

Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, conforme os requisitos da Lei 11.952/2009. 
Intensificação das ações para povos e comunidades tradicionais na região norte, com a execução de chamadas 

específicas na região. A Chamada Quilombola 006/2014 para quilombolas, com previsão de execução em 2015, tem lotes nos 

estados do Amapá, para atendimento de 200 famílias, e no Pará, para atendimento de 2.840 famílias. Além disso, encontra-se 

em execução uma chamada para prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural a 300 famílias indígenas da 

região do Rio Negro (AM) e, em dezembro de 2014, foram lançadas novas chamadas para atendimento de mais 3.000 famílias 

indígenas no Amazonas e 1.800 em Roraima, ambas no âmbito do Plano Brasil sem Miséria. 

Adversidades 

Conflitos relacionados à regularização fundiária, dificuldades de regularização ambiental e práticas sustentáveis de 

convivência com a floresta, baixa organização social e econômica da sua agricultura familiar, fortes gargalos logísticos, baixa 

formalização dos empreendimentos. Apresentam particularidades e dificuldades, especialmente quanto às distâncias 

geográficas e infraestrutura de transporte e comunicações. A região apresenta uma oferta de serviços de ATER relativamente 

menor que outras regiões brasileiras. 

Na execução dos projetos de apoio aos Colegiados Territoriais, as maiores dificuldades foram observadas, nos 

acordos de parcerias estabelecidos, em especial devido a recursos limitados, ocasionando intermitências na assessoria que 

impactaram a dinâmica de funcionamento e desenvolvimento dos Colegiados Territoriais, no deslocamento dos 

conselheiros(as); na realização de reuniões, plenárias e assembleias dos Colegiados; na contratação de novas equipes de 

assessoria ou apoio aos Colegiados e na implementação das políticas públicas de inclusão produtiva; 

Foram identificadas um conjunto de políticas públicas consideradas prioritárias pelos Colegiados Territoriais que, 

apesar de estarem na Matriz de Ações do Programa Territórios da Cidadania - PTC apresentavam dificuldades na sua 

implementação, necessitando de uma metodologia específica para sua materialização; 

Com relação ao PROINF, devido às grandes extensões territoriais, destaca-se as dificuldades na articulação e 

mobilidade dos membros dos colegiados e no acompanhamento da execução dos projetos apoiados; 

Em nível municipal/estadual há baixa qualificação administrativa do poder público na execução dos contratos; 

Dificuldades em atender os diferentes públicos que compõe o território (povos e comunidades tradicionais, 

mulheres, juventude rural). 

No que tange à regularização fundiária, além da dificuldade de acesso a determinadas regiões, constata-se a 

inexistência de informações sistematizadas das glebas públicas federais, arquivos desorganizados e informações imprecisas. 

Mercado de terras em forte expansão, por se tratar de fronteira agrícola, o que contribui para elevação dos preços 

dos imóveis adquiridos pelo PNCF. 

Riscos 

Pouca consolidação dos empreendimentos familiares e perda de oportunidade de aproximação da agricultura 

familiar com os mercados consumidores. 
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A ocorrência de chamadas públicas sem a contratação de entidades prestadoras de serviços, frustrando a prestação 

de serviços. 

Inviabilização do trabalho dos Assessores Técnicos de Inclusão Produtiva - ATIPs devido à desmobilização ou 

desestruturação dos Colegiados Territoriais. 

Legislação ineficiente para solução fundiária na Amazônia Legal; dificuldade de acesso a outras bases de dados 

governamentais; não evolução de sistemas para instrução eletrônica dos processos; não cumprimento do cronograma de 

execução de georreferenciamento por incapacidade das contratadas. 
Ausência de entidades capacitadas para atendimento ao público específico de povos e comunidades tradicionais 

com capilaridade suficiente e condições logísticas para execução, criando a possibilidade de lotes vazios. 

Estratégia de enfrentamento 

Articulação de políticas públicas; fomento a negócios sustentáveis; e apoio a projetos de fomento e pesquisa; 

Articulação com as Delegacias Federais de Desenvolvimento Agrário - DFDAs para aproximação com as entidades de ATER 

existentes, de forma que essas participem das chamadas públicas. 

Para garantir maior estabilidade na assessoria aos colegiados territoriais, está em curso desde 2013 a implantação 

dos Núcleos de extensão em desenvolvimento territorial - NEDETs, em parceria com o Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq. 

Foram desenvolvidas estratégias específicas de gestão social em Territórios da Cidadania, com a implementação 

de metodologias objetivando efetivar as políticas públicas nos territórios, por meio do incentivo e fortalecimento de instâncias 

para o monitoramento das políticas, levantamento de informações e diagnósticos e pactuação de soluções em nível local e 

federal. Contando, para isso, com o apoio das assessorias territoriais que tem o papel de apoiar o Núcleo Diretivo ou instância 

específica do colegiado territorial para o monitoramento da execução das ações e avaliação dos programas que compõem o 

PTC. 

Apoio à criação de câmaras setoriais que tratem de forma exclusiva do tema inclusão produtiva por meio do apoio 

dos(as) assessores(as) territoriais de inclusão produtiva; estabelecendo processos de capacitação das equipes pela SDT/MDA; 

constituição de equipes de Assessores Territoriais de Inclusão Produtiva por meio de parcerias e articulação com as DFDA 

para dar suporte ao seu trabalho. 

No âmbito da Regularização Fundiária na Amazônia Legal, a execução e aprimoramento do plano operacional 

através da metodologia PDCA com encontros quadrimestrais; ações de regulamentação e implementação do uso de 

sensoriamento remoto para o georreferenciamento de grandes áreas; levantamento de informações para digitalização, 

catalogação e vetorização do acervo fundiário; contratação de serviços de apoio à fiscalização do georreferenciamento; 

mapeamento de processos para fins de elaboração de sistemas. 

Ampliação da divulgação das chamadas públicas, inclusão de reuniões com parceiros e participação da 

Coordenação na estruturação de um ambiente favorável para execução da chamada. 

Acompanhamento da dinâmica do mercado de terras nos estados. 

Mudanças ocorridas 

Para a região, por meio do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO), foi aprovada nova linha de 

financiamento, o PRONAF Produtivo Orientado, que permite o financiamento de serviços de ATER, por meio do crédito, na 

concessão do bônus de adimplência. 

Aumento do número de produtos da Sociobiodiversidade na pauta da Política de Garantia do Preço Mínimo para 

estes produtos (PGPM-Bio); atendimento às cooperativas e associações pelo Mais Gestão, quase todas com trabalhos ligados 

a Sociobiodiversidade; criação da Rede Mais Gestão de Universidades envolvendo a Universidade Federal do Pará (UFPA), 

fortalecimento do Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar (CECANE) da UFPA, e ações de pesquisa no 

controle biológico de pragas e consórcio de culturas perenes com culturas anuais alimentícias junto à Embrapa Amazônia 

Oriental. Em 2014 pela primeira vez, foi possível a contratação de entidades prestadoras de serviço em Roraima, bem como 

foram obtidos lotes vencedores em todos os lotes da região nas chamadas republicadas de 2013. 

Foram formalizados projetos, com duração de 24 meses que viabilizaram a constituição de NEDETs em 37 

territórios, nos 7 Estados da Norte, que apoiarão os colegiados territoriais. Além dos núcleos, outros 5 territórios da região 

contam com apoio à organização territorial através de contratos de repasse vigentes. 

No PTC, a nova metodologia de discussão permitiu que, no caso do Pronatec, 79 Territórios efetivassem 

aproximadamente 44 mil matrículas, o que representa um investimento de R$ 70 milhões. Através da atuação dos Colegiados, 

foram levantadas 6 mil demandas de ligação elétrica, em 33 Territórios, a serem atendidas pelo Programa Luz para Todos. A 

efetivação do Minha Casa Minha Vida Rural tem se dado a partir do levantamento de informações sobre o estágio dos 

empreendimentos junto a mais de 500 entidades organizadoras, abrangendo 38 mil unidades, em 85 Territórios. 

Criação de 5 câmaras setoriais de inclusão produtiva. 

Agregar à estratégia de inclusão produtiva o objetivo permanente de redução das desigualdades sociais de gênero; 

Apoio a projetos estruturação produtiva para jovens agricultores/as familiares e aos povos e comunidades 

tradicionais. 

Contratação de servidores através de concurso temporário para trabalhar na regularização fundiária na Amazônia 

Legal; maior celeridade à destinação de terras por meio da implementação da Câmara Técnica de Destinação e Regularização 

de Terras Públicas Federais com a participação dos órgãos envolvidos no tema; realização e contratação de 120 mil 

quilômetros de serviços de georreferenciamento por meio de pregão eletrônico; e especificação do sistema para instrução 

processual e emissão de títulos. 
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Nordeste 

 Descrição Geral  

Agricultura familiar caracterizada por pequenos e pulverizados estabelecimentos, e grande quantidade de 

associações em detrimento ao número de cooperativas. Ambiente de negócios de grande diversificação produtiva envolvendo 

produção de grãos, fruticultura, hortifruti, pecuária, artesanato, mel, dentre outros. Grande potencial de consumo de produtos 

da agricultura familiar nas capitais e médias cidades, com um recorte importante sazonal para o setor de turismo. 

No PRONAF, em 2014, foram executados 861.017 contratos em operações de crédito, perfazendo o total de R$ 

3.554.874.935 em valores financiados. A região Nordeste, em 2014, contava com 89 contratos vigentes de ATER no âmbito 

da SAF com 130.400 agricultores familiares com serviço de ATER contratado. 

Esta região agrega 103 territórios rurais, que abrangem 1.611 municípios. Por meio do PRONAT estes territórios 

recebem apoio para o funcionamento dos Colegiados Territoriais e suas instâncias. Com vistas as promover a inclusão 

produtiva e dinamização econômica está sendo implementada a Estratégia de Gestão Territorial do Plano Safra (EGTPS) em 

45 territórios, por meio de 51 assessores territoriais de inclusão produtiva. Ainda, são ofertados aos territórios, por meio de 

Manual Operacional e do Chamamento Público recursos do PROINF, com vista a implementar projetos de inclusão produtiva 

e qualificação de serviços públicos de transporte, armazenamento, certificação e comercialização da produção. Os projetos 

são contratados via órgãos públicos ou entidades sem fins lucrativos. Deste conjunto de Territórios, 54 integram o Programa 

Territórios da Cidadania, que estão distribuídos em 9 Estados e abrangem 939 municípios. Nesses territórios estão previstas 

na matriz de ações 2014, a execução de 45 ações, implementadas por 10 ministérios, envolvendo recursos da ordem de R$ 

2,85 bilhões. Para auxiliar na implementação dessas políticas, os Territórios contam com apoio para custeio de suas atividades 

e com a presença de uma assessoria territorial. 

No âmbito da Amazônia Legal, há a promoção da regularização fundiária rural e urbana das ocupações incidentes 

em terras situadas em áreas da União, mediante alienação e concessão de direito real de uso de imóveis no estado do Maranhão, 

conforme os requisitos da Lei 11.952/2009. 
A região Nordeste é a região brasileira com maior foco do Plano Brasil Sem Miséria (PBSM). Considerando que 

parcela significativa das ações de ATER para povos e comunidades tradicionais estão no âmbito do PBSM, os estados do 

Nordeste receberam o maior número de lotes para atendimento. Assim, a Chamada Pública 003/2011 para quilombolas 

contemplou 410 famílias no estado de Pernambuco e 480 famílias no estado do Maranhão. A Chamada 009/2012, também 

para quilombolas, está atendendo 1.400 famílias em Alagoas, 1.000 no Piauí e 500 famílias no Maranhão. Ainda está em 

execução um ACT na Bahia, atendendo 2.640 famílias quilombolas. Na Bahia também estão sendo atendidas 2.500 famílias 

de pescadores artesanais. Para o ano de 2015 está previsto o atendimento de 1.420 famílias quilombolas na Bahia e 5.200 

famílias indígenas no Semiárido Brasileiro, englobando os estados de Alagoas, Ceará, Bahia, Sergipe e Pernambuco. 

Adversidades 

Seca e adversidades climáticas, pulverização da produção e baixa organização econômica, problemas de logística, 

baixa infraestrutura organizativa, dificuldade de adequação a legislação sanitária, falta de redes de comercialização. As 

dificuldades climáticas com a estiagem prolongada e a infraestrutura precária em muitas regiões torna, em muitas vezes, pouco 

efetivo os resultados de ATER. A integração de políticas públicas ainda é pouco observada nos municípios, de forma que os 

beneficiários de ATER não são priorizados no recebimento de outras políticas e vice versa. 

As maiores dificuldades foram observadas, nos acordos de parcerias estabelecidos na execução dos projetos de 

apoio aos Colegiados Territoriais, em especial devido a recursos limitados, ocasionando intermitências na assessoria que 

impactaram a dinâmica de funcionamento e desenvolvimento dos Colegiados Territoriais, no deslocamento dos 

conselheiros(as); na realização de reuniões, plenárias e assembleias dos Colegiados; na contratação de novas equipes de 

assessoria ou apoio aos Colegiados e na implementação das políticas públicas de inclusão produtiva; 

Em 2014 foram identificadas um conjunto de políticas públicas consideradas prioritárias pelos Colegiados 

Territoriais que, apesar de estarem na Matriz de Ações do PTC apresentavam dificuldades na sua implementação, necessitando 

de uma metodologia específica para sua materialização; 

Com relação ao PROINF, devido às grandes extensões territoriais, destacam-se as dificuldades na articulação e 

mobilidade dos membros dos colegiados e no acompanhamento da execução dos projetos apoiados; 

Em nível municipal/estadual baixa qualificação administrativa do poder público na execução dos contratos; 

Dificuldades em atender os diferentes públicos que compõe o território (povos e comunidades tradicionais, 

mulheres, juventude rural). 

 Dificuldade de acesso a determinadas regiões; inexistência de informações sistematizadas das glebas públicas 

federais, arquivos desorganizados e informações imprecisas; conflito de interesse identificado em terras federais ocupadas 

por latifundiários que são reivindicadas por movimentos sociais. 

Tendo em vista a intensidade de ações na região, o ambiente tem se mostrado favorável para a execução das 

atividades. Contudo, ainda há dificuldades relativas à capacitação das entidades para atuação junto ao público específico. 

Questões climáticas (longos períodos de seca). 

Riscos 

Desvalorização da atividade agrícola e problemas de sucessão rural. Pouca consolidação dos empreendimentos 

familiares e desencontro entre demanda de mercado pelos produtos da agricultura familiar existente e o alto potencial 

produtivo dos agricultores na região. 

Baixa efetividade das ações. Com escassez hídrica, poucas iniciativas produtivas logram êxito com baixa produção 

e acesso a outras políticas. 
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Inviabilização do trabalho de assessoramento dos ATIP devido à desmobilização ou desestruturação dos 

Colegiados Territoriais. 

Legislação ineficiente para solução fundiária na Amazônia Legal; insegurança dos detentores de título de domínio 

emitido pelo INCRA/GETAT que possuem débitos, na medida em que não adimpliram o contrato até 10/09/2012 e a 

renegociação está impedida por força legal; não evolução de sistemas para instrução eletrônica dos processos; dificuldade de 

acesso a outras bases de dados governamentais; não cumprimento do cronograma de execução de georreferenciamento por 

incapacidade das contratadas. 
Lotes vazios ou frustrados por ausência de entidades capacitadas. 

Os longos períodos de estiagem podem impossibilitar a geração de renda e por conseguinte a capacidade de 

pagamento dos beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário – PNCF. 

Estratégia de enfrentamento 

Articulação de políticas públicas, em especial as de convivência com a seca; fomento a negócios sustentáveis; e 

apoio a projetos de fomento e pesquisa. Articulação maior com as políticas públicas envolvendo água para produção, garantia 

safra e crédito Pronaf B. 

 Para garantir maior estabilidade na assessoria aos colegiados territoriais, está em curso desde 2013 a implantação 

dos núcleos de extensão em desenvolvimento territorial - NEDETs, em parceria com o Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq. 

Foram desenvolvidas estratégias específicas de gestão social em Territórios da Cidadania, com a implementação 

de metodologias objetivando efetivar as políticas públicas nos territórios, por meio do incentivo e fortalecimento de instâncias 

para o monitoramento das políticas, levantamento de informações e diagnósticos e pactuação de soluções em nível local e 

federal. Contando, para isso, com o apoio das assessorias territoriais que tem o papel de apoiar o Núcleo Diretivo ou instância 

específica do colegiado territorial para o monitoramento da execução das ações e avaliação dos programas que compõem o 

PTC. 

Apoio à criação de câmaras setoriais que tratem de forma exclusiva do tema inclusão produtiva por meio do apoio 

dos(as) assessores(as) territoriais de inclusão produtiva; estabelecendo processos de capacitação das equipes pela SDT/MDA; 

constituição de equipes de Assessores Territoriais de Inclusão Produtiva por meio de parcerias e articulação com as DFDA 

para dar suporte ao seu trabalho. 

No âmbito da Regularização Fundiária da Amazônia Legal, a execução e aprimoramento do plano operacional 

através da metodologia PDCA com encontros quadrimestrais; ações de regulamentação e implementação do uso de 

sensoriamento remoto para o georreferenciamento de grandes áreas; levantamento de informações para digitalização, 

catalogação e vetorização do acervo fundiário; contratação de serviços de apoio à fiscalização do georreferenciamento; 

mapeamento de processos para fins de elaboração de sistemas. 
Ampliação da divulgação das chamadas públicas e participação da Coordenação nas etapas de capacitação das 

entidades selecionadas, com disponibilidade para reuniões nos locais da ação e aporte de informações sobre a temática de 

povos e comunidades tradicionais. 

Implementação de Resoluções do Conselho Monetário Nacional prorrogando o vencimento de parcelas do 

financiamento do Crédito Fundiário para os munícipios declarados em calamidade pública devido a estiagem prolongada. 

Existência do adicional de Convivência com o Semiárido, os beneficiários, organizados em associações, recebem o adicional 

de 3 mil reais por família, que deverão ser aplicados na gestão dos recursos hídricos, em ações de preservação ambiental e em 

estratégias de enfrentamento com a seca. Com isso, espera-se que a infraestrutura da Unidade Produtiva contemple estruturas 

facilitadoras da convivência com as especificidades climáticas da região, minimizando os efeitos da seca e aumentando as 

possibilidades de consolidação e geração de renda por parte das famílias. Cabe destacar, que 80% das famílias da linha de 

financiamento CPR estão cadastradas no Cad-Único, sendo que 60% das famílias do CPR recebem Bolsa Família.  
Mudanças ocorridas 

Para a região, por meio do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), foi aprovada nova linha de 

financiamento, o PRONAF Produtivo Orientado, que permite o financiamento de serviços de ATER, por meio do crédito, na 

concessão do bônus de adimplência. 

Atendimento às cooperativas e associações pelo Mais Gestão, criação da Rede Mais Gestão de Universidades 

envolvendo as Universidade Federais Rural de Pernambuco e do Recôncavo Baiano, ampliação e qualificação do acesso aos 

mercados institucionais, criação da modalidade sementes no PAA, apoio aos projetos de produção e consumo de palma 

forrageira. Elaboração de novas chamadas públicas focadas na articulação das políticas, bem como ações de informação e 

formação dos agentes dos atuais contratos de ATER nas políticas públicas. 

Foram formalizados projetos, com duração de 24 meses que viabilizaram a constituição de NEDETs em 82 

territórios, nos 9 Estados da Região Nordeste, que apoiarão os colegiados territoriais. Além dos núcleos outros 9 territórios 

da região contam com apoio à organização territorial através de contratos de repasse vigentes. 

No PTC, a nova metodologia de discussão permitiu que, no caso do Pronatec, 79 Territórios efetivassem 

aproximadamente 44 mil matrículas, o que representa um investimento de R$ 70 milhões. Através da atuação dos Colegiados, 

foram levantadas 6 mil demandas de ligação elétrica, em 33 Territórios, a serem atendidas pelo Programa Luz para Todos. A 

efetivação do Minha Casa Minha Vida Rural tem se dado a partir do levantamento de informações sobre o estágio dos 

empreendimentos junto a mais de 500 entidades organizadoras, abrangendo 38 mil unidades, em 85 Territórios. 

Criação de 35 câmaras setoriais de inclusão produtiva. 

Agregar à estratégia de inclusão produtiva o objetivo permanente de redução das desigualdades sociais de gênero; 
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Apoio a projetos estruturação produtiva para jovens agricultores/as familiares e aos povos e comunidades 

tradicionais. 
Contratação de servidores através de concurso temporário para trabalhar na regularização fundiária na Amazônia 

Legal; maior celeridade à destinação de terras por meio da implementação da Câmara Técnica de Destinação e Regularização 

de Terras Públicas Federais com a participação dos órgãos envolvidos no tema; realização e contratação de 120 mil 

quilômetros de serviços de georreferenciamento por meio de pregão eletrônico; especificação do sistema para instrução 

processual e emissão de títulos; e aperfeiçoamento do Sistema de tramitação processual (SICOP), para maior controle e gestão 

do andamento dos processos. 
Aprimoramento dos canais de comunicação com as entidades; busca das entidades em capacitação e informações 

específicas sobre os públicos; retorno favorável das famílias atendidas. 

Todas as famílias beneficiárias da linha de financiamento Combate a Pobreza Rural, a partir de 2013, devem estar 

cadastradas no Cad-Único. 

Centro-Oeste 

Descrição Geral  

No PRONAF, em 2014, foram executados 63.136 contratos, perfazendo o total de R$ 1.760.019.511 em valores 

financiados. 

Agricultura familiar, e muitos assentados da reforma agrária, inseridos no bioma cerrado com atividades de 

produção de grãos, pecuária de carne e leite, hortifrutis, exploração de produtos da sociobiodiversidade, entre outros. Grandes 

mercados consumidores com destaque para Brasília. Médias cidades com economias bem dinamizadas pelo agronegócio são 

potenciais de mercado para produtos típicos da agricultura familiar e assentados da reforma agrária. O programa de biodiesel 

vem apresentando importante alternativa de inclusão produtiva para famílias e assentados em regiões predominantemente 

produtoras de grãos e oleaginosas. A região Centro Oeste, em 2014, contava com 21 contratos de ATER vigentes no âmbito 

da SAF com 21.080 agricultores familiares com serviço de ATER contratado. 

Esta região agrega 26 territórios rurais, que abrangem 313 municípios. Por meio do PRONAT estes territórios 

recebem apoio para o funcionamento dos Colegiados Territoriais e suas instâncias. Com vistas as promover a inclusão 

produtiva e dinamização econômica está sendo implementada a Estratégia de Gestão Territorial do Plano Safra (EGTPS) em 

3 territórios, por meio de 3 assessores territoriais de inclusão produtiva. Ainda, são ofertados aos territórios, por meio de 

Manual Operacional e do Chamamento Público recursos do PROINF, com vista a implementar projetos de inclusão produtiva 

e qualificação de serviços públicos de transporte, armazenamento, certificação e comercialização da produção. Os projetos 

são contratados via órgãos públicos ou entidades sem fins lucrativos. Deste conjunto de Territórios, 12 integram o Programa 

Territórios da Cidadania, que estão distribuídos em 3 Estados e Distrito Federal e abrangem 140 municípios. Nesses territórios 

estão previstas na matriz de ações 2014, a execução de 33 ações, implementadas por 8 ministérios, envolvendo recursos da 

ordem de R$ 364 milhões. Para auxiliar na implementação dessas políticas, os Territórios contam com apoio para custeio de 

suas atividades e com a presença de uma assessoria territorial. 

No âmbito da Amazônia Legal, há a promoção da regularização fundiária rural e urbana das ocupações incidentes 

em terras situadas em áreas da União, mediante alienação e concessão de direito real de uso de imóveis no estado do Mato 

Grosso, conforme os requisitos da Lei 11.952/2009. 

Adversidades 

Problemas fundiários e de embargo ambiental. Dificuldade de acesso ao crédito do Pronaf. Convivência próxima 

com a agricultura patronal e as culturas de commmodities para exportação. Grande dispersão dos agricultores familiares no 

território e existência de uma cultura de ações individualizadas, focadas no agronegócio e baixos investimentos dos governos 

estaduais nos serviços de ATER.  

As maiores dificuldades foram observadas, nos acordos de parcerias estabelecidos na execução dos projetos de 

apoio aos Colegiados Territoriais, em especial devido a recursos limitados, ocasionando intermitências na assessoria que 

impactaram a dinâmica de funcionamento e desenvolvimento dos Colegiados Territoriais, no deslocamento dos 

conselheiros(as); na realização de reuniões, plenárias e assembleias dos Colegiados; na contratação de novas equipes de 

assessoria ou apoio aos Colegiados e na implementação das políticas públicas de inclusão produtiva; 

Em 2014 foram identificadas um conjunto de políticas públicas consideradas prioritárias pelos Colegiados 

Territoriais que, apesar de estarem na Matriz de Ações do PTC apresentavam dificuldades na sua implementação, necessitando 

de uma metodologia específica para sua materialização; 

Com relação ao PROINF, devido às grandes extensões territoriais, destacam-se as dificuldades na articulação e 

mobilidade dos membros dos colegiados e no acompanhamento da execução dos projetos apoiados; 

Em nível municipal/estadual baixa qualificação administrativa do poder público na execução dos contratos; 

Dificuldades em atender os diferentes públicos que compõe o território (povos e comunidades tradicionais, 

mulheres, juventude rural). 
Dificuldade de acesso a determinadas regiões; inexistência de informações sistematizadas das glebas públicas 

federais, arquivos desorganizados e informações imprecisas. 

Conhecimento apenas preliminar da região; poucas entidades cadastradas com conhecimento sobre povos e 

comunidades tradicionais. 

Mercado de terras em forte expansão, por se tratar de fronteiras agrícolas, o que contribui para elevação dos preços 

dos imóveis adquiridos pelo PNCF. 

Riscos 

callto:1.760.019.511
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Pouca consolidação dos empreendimentos familiares. Desvalorização da agricultura familiar num ambiente 

tipicamente de "grandes agricultores". Baixo aproveitamento do potencial de mercado de grandes cidades como Brasília, 

Goiânia e Cuiabá. 

Pouca consolidação dos empreendimentos familiares. Desvalorização da agricultura familiar num ambiente 

tipicamente de "grandes agricultores". Baixo aproveitamento do potencial de mercado de grandes cidades como Brasília, 

Goiânia e Cuiabá. 

Baixo atendimento de agricultores. 

Inviabilização do trabalho de assessoramento dos Assessores Técnico ATIP devido à desmobilização ou 

desestruturação dos Colegiados Territoriais. 

Legislação ineficiente para solução fundiária; dificuldade de acesso a outras bases de dados governamentais; não 

cumprimento do cronograma de execução de georreferenciamento por incapacidade das contratadas. 

Lotes vazios nas chamadas públicas. 

Estratégia de enfrentamento 

Articulação de políticas públicas e eventos de promoção comercial. 

Foco em contratos setoriais, em especial, com a cadeia leiteira e desenvolvimento de ATER para agroecologia, 

como forma de mudar o perfil da região. 

Para garantir maior estabilidade na assessoria aos colegiados territoriais, está em curso desde 2013 a implantação 

dos núcleos de extensão em desenvolvimento territorial - NEDETs, em parceria com o Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq. 

Foram desenvolvidas estratégias específicas de gestão social em Territórios da Cidadania, com a implementação 

de metodologias objetivando efetivar as políticas públicas nos territórios, por meio do incentivo e fortalecimento de instâncias 

para o monitoramento das políticas, levantamento de informações e diagnósticos e pactuação de soluções em nível local e 

federal. Contando, para isso, com o apoio das assessorias territoriais que tem o papel de apoiar o Núcleo Diretivo ou instância 

específica do colegiado territorial para o monitoramento da execução das ações e avaliação dos programas que compõem o 

PTC. 

Apoio à criação de câmaras setoriais que tratem de forma exclusiva do tema inclusão produtiva por meio do apoio 

dos(as) assessores(as) territoriais de inclusão produtiva; estabelecendo processos de capacitação das equipes pela SDT/MDA; 

constituição de equipes de Assessores Territoriais de Inclusão Produtiva por meio de parcerias e articulação com as DFDA 

para dar suporte ao seu trabalho. 
No âmbito da Regularização Fundiária da Amazônia Legal, a execução e aprimoramento do plano operacional 

através da metodologia PDCA com encontros quadrimestrais; ações de regulamentação e implementação do uso de 

sensoriamento remoto para o georreferenciamento de grandes áreas; levantamento de informações para digitalização, 

catalogação e vetorização do acervo fundiário; contratação de serviços de apoio à fiscalização do georreferenciamento; 

mapeamento de processos para fins de elaboração de sistemas. 
Ampliação da divulgação das chamadas públicas, inclusão de reuniões com parceiros e participação da 

Coordenação na estruturação de um ambiente favorável para execução da chamada. 

Mudanças ocorridas 

Para a região, por meio do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), foi aprovada nova 

linha de financiamento, o PRONAF Produtivo Orientado, que permite o financiamento de serviços de ATER, por meio do 

crédito, na concessão do bônus de adimplência. 

Atendimento às cooperativas e associações pelo Mais Gestão, criação da Rede Mais Gestão de Universidades 

envolvendo a Universidade de Brasília, ampliação e qualificação do acesso aos mercados institucionais, inclusão de produtos 

da Sociobiodiversidade na pauta da Política de Garantia do Preço Mínimo para estes produtos (PGPM-Bio); elaboração de 

boas práticas de manejo para oleaginosas perenes nativas do cerrado, ampliação dos benefícios para arranjos produtivos locais 

do biodiesel no Centro Oeste. Contratação de entidades prestadoras de serviços na chamada da agroecologia. 

Foram formalizados projetos, com duração de 24 meses que viabilizaram a constituição de NEDETs em 18 

territórios, nos 3 Estados da Região Centro Oeste, que apoiarão os colegiados territoriais. Além dos núcleos mais 1 território 

da região conta com apoio à organização territorial através de contratos de repasse vigentes. 

No PTC, a nova metodologia de discussão permitiu que, no caso do Pronatec, 79 Territórios efetivassem 

aproximadamente 44 mil matrículas, o que representa um investimento de R$ 70 milhões. Através da atuação dos Colegiados, 

foram levantadas 6 mil demandas de ligação elétrica, em 33 Territórios, a serem atendidas pelo Programa Luz para Todos. A 

efetivação do Minha Casa Minha Vida Rural tem se dado a partir do levantamento de informações sobre o estágio dos 

empreendimentos junto a mais de 500 entidades organizadoras, abrangendo 38 mil unidades, em 85 Territórios. 

Agregação à estratégia de inclusão produtiva o objetivo permanente de redução das desigualdades sociais de 

gênero; 

Apoio a projetos de estruturação produtiva para jovens agricultores/as familiares; 

Fomento ao apoio à infraestrutura produtiva para povos e comunidades tradicionais. 

Contratação de servidores através de concurso temporário para trabalhar na regularização fundiária na Amazônia 

Legal; maior celeridade à destinação de terras por meio da implementação da Câmara Técnica de Destinação e Regularização 

de Terras Públicas Federais com a participação dos órgãos envolvidos no tema; realização e contratação de 120 mil 

quilômetros de serviços de georreferenciamento por meio de pregão eletrônico; especificação do sistema para instrução 



 29 

processual e emissão de títulos; e aperfeiçoamento do Sistema de tramitação processual (SICOP), para maior controle e gestão 

do andamento dos processos. 

 

Sudeste 

 Descrição Geral  

No PRONAF, em 2014, foram executados 299.392 contratos, perfazendo o total de R$ 5.299.408.028 em valores 

financiados. 

Ambiente de negócios com forte potencial para as cadeias de café, hortifrutis e derivados do leite, com enorme 

potencial e desdobramentos para o mercado de orgânicos.  Potencial robusto de mercado para produtos da agricultura familiar 

nas maiores capitais do país e nas suas médias cidades com economia intensificada nos últimos anos 

A região Sudeste, em 2014,contava com 38 contratos de ATER vigentes no âmbito da SAF com 35.120 agricultores 

familiares com serviço de ATER contratado. 

Esta região agrega 27 territórios rurais, que abrangem 416 municípios. Por meio do PRONAT estes territórios 

recebem apoio para o funcionamento dos Colegiados Territoriais e suas instâncias. Com vistas as promover a inclusão 

produtiva e dinamização econômica está sendo implementada a Estratégia de Gestão Territorial do Plano Safra (EGTPS) em 

11 territórios, por meio de 14 assessores territoriais de inclusão produtiva. Ainda, são ofertados aos territórios, por meio de 

Manual Operacional e do Chamamento Público recursos do PROINF, com vista a implementar projetos de inclusão produtiva 

e qualificação de serviços públicos de transporte, armazenamento, certificação e comercialização da produção. Os projetos 

são contratados via órgãos públicos ou entidades sem fins lucrativos. Deste conjunto de Territórios, 14 integram o Programa 

Territórios da Cidadania, que estão distribuídos em 4 Estados e abrangem 274 municípios. Nesses territórios estão previstas 

na matriz de ações 2014, a execução de 36 ações, implementadas por 8 ministérios, envolvendo recursos da ordem de R$ 431 

milhões. Para auxiliar na implementação dessas políticas, os Territórios contam com apoio para custeio de suas atividades e 

com a presença de uma assessoria territorial. 

As ações para povos e comunidades tradicionais na região Sudeste têm se concentrado no estado de Minas Gerais, 

especificamente para atendimento da população quilombola, por demanda dos movimentos sociais. As ações têm sido bem 

sucedidas e encontrado ambiente favorável para execução das chamadas públicas, e, até o momento, foram atendidas 765 

famílias quilombolas, e há previsão para atendimento de 340 famílias quilombolas a partir de 2015. 

Adversidades 

Pouca visibilidade da agricultura familiar nos grandes centros urbanos, alta valorização fundiária, significativa 

presença de pequenas agroindústrias, mas ainda com as barreiras da legislação sanitária. Região muito urbanizada com 

algumas dificuldades em atrair entidades prestadoras de serviços de ATER além das entidades estaduais de ATER. Com a 

maior capacidade financeira dos estados da Região, as entidades estaduais são as vencedoras das chamadas públicas. Demanda 

por ações setoriais mais focadas que permitam aporte tecnológico e de ações dentro da cadeia produtiva, de forma a otimizar 

produção, comercialização e organização os agricultores familiares. Necessidade de articulação de políticas públicas e ATER, 

e especialmente o crédito. 

As maiores dificuldades foram observadas, nos acordos de parcerias estabelecidos na execução dos projetos de 

apoio aos Colegiados Territoriais, em especial devido a recursos limitados, ocasionando intermitências na assessoria que 

impactaram a dinâmica de funcionamento e desenvolvimento dos Colegiados Territoriais, no deslocamento dos 

conselheiros(as); na realização de reuniões, plenárias e assembleias dos Colegiados; na contratação de novas equipes de 

assessoria ou apoio aos Colegiados e na implementação das políticas públicas de inclusão produtiva; 

Em 2014 foram identificadas um conjunto de políticas públicas consideradas prioritárias pelos Colegiados 

Territoriais que, apesar de estarem na Matriz de Ações do PTC apresentavam dificuldades na sua implementação, necessitando 

de uma metodologia específica para sua materialização; 

Com relação ao PROINF, devido às grandes extensões territoriais, destacam-se as dificuldades na articulação e 

mobilidade dos membros dos colegiados e no acompanhamento da execução dos projetos apoiados; 

Em nível municipal/estadual baixa qualificação administrativa do poder público na execução dos contratos; 

Dificuldades em atender os diferentes públicos que compõe o território (povos e comunidades tradicionais, 

mulheres, juventude rural). 
Questões climáticas, como a seca intensa que atingiu a região norte de Minas Gerais, têm dificultado a execução e 

a obtenção dos resultados esperados. 
Mercado de terras em forte expansão, o que contribui para elevação dos preços dos imóveis adquiridos pelo PNCF. 

Questões climáticas, com longos períodos de seca. 

Riscos 

As políticas públicas podem não chegar ao público nessa região de maneira ampla e os mercados perdem a 

oportunidade de se abastecer a partir da produção local. Dependência com poucas entidades contratadas; Pouca efetividade 

das políticas públicas; Perda de relevância econômica das atividades. 

Inviabilização do trabalho de assessoramento dos ATIP devido à desmobilização ou desestruturação dos 

Colegiados Territoriais. 
Perda da produção desenvolvida pelas famílias. 

Os longos períodos de estiagem podem impossibilitar a geração de renda e por conseguinte a capacidade de 

pagamento dos beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário. 

callto:5.299.408.028
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Estratégia de enfrentamento 

Articulação de políticas públicas e eventos de promoção comercial. Realização de chamadas públicas específicas 

para cadeias produtivas (leite e café), bem como agroecologia e estaduais (SP). 

Para garantir maior estabilidade na assessoria aos colegiados territoriais, está em curso desde 2013 a implantação 

dos núcleos de extensão em desenvolvimento territorial - NEDETs, em parceria com o Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq. 

Foram desenvolvidas estratégias específicas de gestão social em Territórios da Cidadania, com a implementação 

de metodologias objetivando efetivar as políticas públicas nos territórios, por meio do incentivo e fortalecimento de instâncias 

para o monitoramento das políticas, levantamento de informações e diagnósticos e pactuação de soluções em nível local e 

federal. Contando, para isso, com o apoio das assessorias territoriais que tem o papel de apoiar o Núcleo Diretivo ou instância 

específica do colegiado territorial para o monitoramento da execução das ações e avaliação dos programas que compõem o 

PTC. 

Apoio à criação de câmaras setoriais que tratem de forma exclusiva do tema inclusão produtiva por meio do apoio 

dos(as) assessores(as) territoriais de inclusão produtiva; estabelecendo processos de capacitação das equipes pela SDT/MDA; 

constituição de equipes de Assessores Territoriais de Inclusão Produtiva por meio de parcerias e articulação com as DFDA 

para dar suporte ao seu trabalho. 
Tanto o MDA quanto as próprias entidades executoras têm procurado articular a ATER com as políticas de 

fornecimento de água para as regiões atingidas pela seca, em associação com as ações do MDS. 

Acompanhamento da dinâmica do mercado de terras nos estados, Implementação de Resoluções do Conselho 

Monetário Nacional prorrogando o vencimento de parcelas do financiamento do Crédito Fundiário para os munícipios 

declarados em calamidade pública devido a estiagem prolongada. 

Mudanças ocorridas 

Atendimento às cooperativas e associações pelo Mais Gestão, criação da Rede Mais Gestão de Universidades 

envolvendo a Universidade Federal de Viçosa e a Universidade de São Paulo, Aproximação de produtores e consumidores, 

valorização da agricultura familiar, aumento das negociações por parte dos empreendimentos, inclusão de produtos da 

Sociobiodiversidade na pauta da Política de Garantia do Preço Mínimo para estes produtos (PGPM-Bio); elaboração de boas 

práticas de manejo para oleaginosas perenes nativas do cerrado, ampliação dos benefícios para arranjos produtivos locais do 

biodiesel no Sudeste. Contratação no Estado de SP e de entidades da sociedade civil na chamada de agroecologia. 

Foram formalizados projetos, com duração de 24 meses que viabilizaram a constituição de NEDETs em 24 

territórios, nos 4 Estados da Região Sudeste, que apoiarão os colegiados territoriais. 

No PTC, a nova metodologia de discussão permitiu que, no caso do Pronatec, 79 Territórios efetivassem 

aproximadamente 44 mil matrículas, o que representa um investimento de R$ 70 milhões. Através da atuação dos Colegiados, 

foram levantadas 6 mil demandas de ligação elétrica, em 33 Territórios, a serem atendidas pelo Programa Luz para Todos. A 

efetivação do Minha Casa Minha Vida Rural tem se dado a partir do levantamento de informações sobre o estágio dos 

empreendimentos junto a mais de 500 entidades organizadoras, abrangendo 38 mil unidades, em 85 Territórios. 

Agregação à estratégia de inclusão produtiva do objetivo permanente de redução das desigualdades sociais de 

gênero; 

Apoio a projetos estruturação produtiva para jovens agricultores/as familiares e aos povos e comunidades 

tradicionais. 
Retorno favorável das entidades e ampliação das ações descritas na chamada pública; retorno favorável das 

famílias, que consideram proveitosa a chegada de um conjunto de ações do Governo Federal juntamente com a ATER. 

Sul 

 Descrição Geral  

No PRONAF, em 2014, foram executados 557.059 contratos, perfazendo o total de R$ 12.344.546.364 em valores 

financiados. 

Agricultura familiar forte, capitalizada, capaz de assimilar tecnologia, com forte cultura organizacional voltada 

para o cooperativismo e a agroindustrialização. Grande potencial dos mercados consumidores nas capitais e circuitos 

interioranos. 

A região Sul, em 2014, contava com 66 contratos de ATER vigentes no âmbito da SAF com 69.410 agricultores 

familiares com serviço de ATER contratado. 

Esta região agrega 40 territórios rurais, que abrangem 877 municípios. Por meio do PRONAT estes territórios 

recebem apoio para o funcionamento dos Colegiados Territoriais e suas instâncias. Com vistas as promover a inclusão 

produtiva e dinamização econômica está sendo implementada a Estratégia de Gestão Territorial do Plano Safra (EGTPS) em 

18 territórios, por meio de 24 assessores territoriais de inclusão produtiva. Ainda, são ofertados aos territórios, por meio de 

Manual Operacional e do Chamamento Público recursos do PROINF, com vista a implementar projetos de inclusão produtiva 

e qualificação de serviços públicos de transporte, armazenamento, certificação e comercialização da produção. Os projetos 

são contratados via órgãos públicos ou entidades sem fins lucrativos. Deste conjunto de Territórios, 10 integram o Programa 

Territórios da Cidadania, que estão distribuídos em 3 Estados e abrangem 244 municípios. Nesses territórios estão previstas 

na matriz de ações 2014, a execução de 32 ações, implementadas por 10 ministérios, envolvendo recursos da ordem de R$ 

332 milhões. Para auxiliar na implementação dessas políticas, os Territórios contam com apoio para custeio de suas atividades 

e com a presença de uma assessoria territorial. 

callto:12.344.546.364
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A Chamada Pública 001/2013 para indígenas está atendendo 1.500 famílias, e a entidade assinou Acordo de 

Cooperação Técnica para atendimento de mais 1.500 famílias perfazendo um total de 3.000 famílias atendidas, ampliando os 

resultados da política e definindo uma área favorável de atuação. 

Adversidades 

Agricultura familiar forte, capitalizada, capaz de assimilar tecnologia, com forte cultura organizacional voltada 

para o cooperativismo e a agroindustrialização. Grande potencial dos mercados consumidores nas capitais e circuitos 

interioranos 

Região muito urbanizada com algumas dificuldades em atrair entidades prestadoras de serviços de ATER além das 

entidades estaduais de ATER. Com a maior capacidade financeira dos estados da Região, as entidades estaduais são as 

vencedoras das chamadas públicas. 

Demanda por ações setoriais mais focadas que permitam aporte tecnológico e de ações dentro da cadeia produtiva, 

de forma a otimizar produção, comercialização e organização os agricultores familiares. 

Necessidade de articulação de políticas públicas e ATER, especialmente o crédito. 

As maiores dificuldades foram observadas, nos acordos de parcerias estabelecidos na execução dos projetos de 

apoio aos Colegiados Territoriais, em especial devido a recursos limitados, ocasionando intermitências na assessoria que 

impactaram a dinâmica de funcionamento e desenvolvimento dos Colegiados Territoriais, no deslocamento dos 

conselheiros(as); na realização de reuniões, plenárias e assembleias dos Colegiados; na contratação de novas equipes de 

assessoria ou apoio aos Colegiados e na implementação das políticas públicas de inclusão produtiva; 

Em 2014 foram identificadas um conjunto de políticas públicas consideradas prioritárias pelos Colegiados 

Territoriais que, apesar de estarem na Matriz de Ações do PTC apresentavam dificuldades na sua implementação, necessitando 

de uma metodologia específica para sua materialização; 

Com relação ao PROINF, devido às grandes extensões territoriais, destacam-se as dificuldades na articulação e 

mobilidade dos membros dos colegiados e no acompanhamento da execução dos projetos apoiados; 

Em nível municipal/estadual baixa qualificação administrativa do poder público na execução dos contratos; 

Dificuldades em atender os diferentes públicos que compõe o território (povos e comunidades tradicionais, 

mulheres, juventude rural). 

Poucas entidades cadastradas com conhecimento sobre povos e comunidades tradicionais. 
Adversidades Mercado de terras em forte expansão, o que contribui para elevação dos preços dos imóveis 

adquiridos pelo PNCF. Limitação dos tetos de Financiamentos que não estão acompanhando a dinâmica do mercado de terras 

regional. 

Riscos 

Baixa expansão das negociações para outros mercados, e pouca absorção de produtos de outras regiões; 

Dependência com poucas entidades contratadas; 

Perda de relevância econômica das atividades; 

Pouca efetividade das políticas públicas; 

Inviabilização do trabalho de assessoramento dos ATIP devido à desmobilização ou desestruturação dos 

Colegiados Territoriais; 

Riscos: Lotes vazios ou frustrados nas chamadas públicas. 

Estratégia de enfrentamento 

Articulação de políticas públicas, promoção de eventos de promoção comercial e apoio a projetos de fomento e 

pesquisa. Realização de chamadas públicas específicas para cadeias produtivas (leite e café) , bem como agroecologia. 

Para garantir maior estabilidade na assessoria aos colegiados territoriais, está em curso desde 2013 a implantação 

dos núcleos de extensão em desenvolvimento territorial - NEDETs, em parceria com o Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq. 

Foram desenvolvidas estratégias específicas de gestão social em Territórios da Cidadania, com a implementação 

de metodologias objetivando efetivar as políticas públicas nos territórios, por meio do incentivo e fortalecimento de instâncias 

para o monitoramento das políticas, levantamento de informações e diagnósticos e pactuação de soluções em nível local e 

federal. Contando, para isso, com o apoio das assessorias territoriais que tem o papel de apoiar o Núcleo Diretivo ou instância 

específica do colegiado territorial para o monitoramento da execução das ações e avaliação dos programas que compõem o 

PTC. 

Apoio à criação de câmaras setoriais que tratem de forma exclusiva do tema inclusão produtiva por meio do apoio 

dos(as) assessores(as) territoriais de inclusão produtiva; estabelecendo processos de capacitação das equipes pela SDT/MDA; 

constituição de equipes de Assessores Territoriais de Inclusão Produtiva por meio de parcerias e articulação com as DFDA 

para dar suporte ao seu trabalho. 

Ampliação da divulgação das chamadas públicas, inclusão de reuniões com parceiros e participação da 

Coordenação na estruturação de um ambiente favorável para execução da chamada. 

Estratégia de enfrentamento:  Acompanhamento da dinâmica do mercado de terras nos estados. Para alteração dos 

tetos de financiamento a SRA elaborou proposta que se encontra em discussão no âmbito do governo federal. 

Mudanças ocorridas 

Atendimento às cooperativas e associações pelo Mais Gestão, criação da Rede Mais Gestão de Universidades 

envolvendo a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a Universidade Federal de Santa Maria; ampliação e qualificação 

do acesso aos mercados institucionais e ao mercado do biodiesel; iniciativas de produção de biogás e biometano a partir de 
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dejetos agrícolas e agroindustriais para energia térmica, elétrica e veicular se tornaram realidade. Contratação de entidades da 

sociedade civil na chamada de agroecologia. 

Formalização de projetos, com duração de 24 meses que viabilizaram a constituição de NEDETs em 33 territórios, 

nos 3 Estados da Região Sul, que apoiarão os colegiados territoriais. Além dos núcleos outros 6 territórios da região contam 

com apoio à organização territorial através de contratos de repasse vigentes. 

No PTC, a nova metodologia de discussão permitiu que, no caso do Pronatec, 79 Territórios efetivassem 

aproximadamente 44 mil matrículas, o que representa um investimento de R$ 70 milhões. Através da atuação dos Colegiados, 

foram levantadas 6 mil demandas de ligação elétrica, em 33 Territórios, a serem atendidas pelo Programa Luz para Todos. A 

efetivação do Minha Casa Minha Vida Rural tem se dado a partir do levantamento de informações sobre o estágio dos 

empreendimentos junto a mais de 500 entidades organizadoras, abrangendo 38 mil unidades, em 85 Territórios. 

Criação de 15 câmaras setoriais de inclusão produtiva. 

Agregação à estratégia de inclusão produtiva o objetivo permanente de redução das desigualdades sociais de 

gênero. 

Apoio a projetos estruturação produtiva para jovens agricultores/as familiares e aos povos e comunidades 

tradicionais. 

Acompanhamento mais próximo da política de povos e comunidades tradicionais durante a execução da ATER tem 

facilitado a obtenção e soluções para questões de gestão do contrato e aproximação com o público beneficiário, resultando em 

uma execução mais efetiva. 

 

2.3 Ambiente de negócios das Delegacias Federais do órgão 

 

De acordo com o Decreto Nº 7.255, de 4 de agosto de 2010, às Delegacias Federais de 

Desenvolvimento Agrário compete monitorar, supervisionar e gerenciar as atividades relacionadas às 

atribuições legais do Ministério, nos Estados e no Distrito Federal, sob orientação da Secretaria-Executiva, 

à qual está vinculada a CONDEF – Coordenação Geral das Delegacias Federais do Desenvolvimento 

Agrário. 

Sendo o público alvo do MDA a população rural, especialmente, os/as agricultores/as familiares e 

as comunidades de povos tradicionais, a relação das DFDA’S com a sociedade se dá, principalmente, 

através das organizações representativas destes agricultores, tais como associações, cooperativas e dos 

movimentos sociais, recepcionando e encaminhando suas demandas. Por outro lado, estabelecem diversas 

parcerias com outras organizações da sociedade civil, bem como com órgãos governamentais, nos níveis 

municipal, estadual e federal, buscando apoiar as ações de fortalecimento de agricultura familiar e 

desenvolvimento rural sustentável.   

Dos 26 delegados atuantes nas DFDA’s, apenas 4 são do sexo feminino. Quanto à formação 

acadêmica, temos a seguinte composição: 2 com ensino médio, 4 graduandos (Administração, Ciências 

Contábeis, Gestão Ambiental e Direito) e 20 graduados em diversas áreas, predominando agronomia, com 

8 pessoas. Entre os 20 graduados, 10 têm pós-graduação, sendo 5 com especialização e 5 com mestrado. 

De um modo geral, cada DFDA tem uma equipe de trabalho básica, formada por 3 cargos 

comissionados (Delegado/a e 2 assistentes técnicos), 2 servidores/as efetivos/as (um/a agrônomo/a e 2 

agentes administrativos) e 5 terceirizados (2 motoristas, 2 secretárias, 1 contínuo e 1 recepcionista). Além 

disto, em 19 delegacias há servidores/as cedidos/as de outros órgãos, sendo 29 do INCRA e 5 de outros. 

O parque tecnológico das DFDA’S é composto por um conjunto de computadores de mesa, 

proporcional ao número de servidores, notebooks, tablets e aparelhos de telefonia celular.  

As delegacias possuem uma frota composta de 2 a 5 veículos, de acordo com a extensão territorial 

e o número de agricultores familiares de cada Estado, sendo alguns próprios e outros locados. Em alguns 

Estados, no entanto, os veículos disponíveis são considerados inadequados para as estradas existentes. 

As Delegacias Federais do MDA, assim como a CONDEF, não têm orçamento próprio. Todo o 

material de consumo, inclusive combustível para a frota, nos Estados, é fornecido pela SPOA – 

Subsecretaria Planejamento, Orçamento e Administração.  Já as passagens áreas e os recursos para diárias, 

dos servidores em viagens, são disponibilizados pelo Gabinete do Ministro.  
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ITEM 3 – RESULTADOS DA GESTÃO E DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

OBJETIVO 1 

 

3.1 Descrição do Objetivo 1 

 

QUADRO 5 – Desenvolvimento Socioeconômico e ambiental da Agricultura Familiar 
Nome do objetivo  Desenvolvimento socioeconômico e ambiental da Agricultura Familiar 

Responsável Secretaria da Agricultura Familiar - SAF 

Definição geral  

Promover o desenvolvimento socioeconômico e ambiental dos diferentes segmentos da agricultura familiar, contribuindo para 

a organização da oferta de alimentos, produtos e serviços à sociedade. 

 

3.2 Análise do Objetivo 1 

1. Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando 

os principais avanços obtidos no exercício de 2014 em relação ao exercício de 2013. 

 

O volume de recursos emprestados nas linhas do crédito rural do Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) no ano civil de 2013 totalizou R$ 20,4 bilhões e 2,1 

milhões de contratos. Para a safra 2014/2015 foram disponibilizados R$ 24 bilhões. No entanto, os valores 

financiados superaram a previsão inicial e, no ano civil de 2014, o volume de recursos contratados no 

âmbito do PRONAF foi recorde, totalizando R$ 25 bilhões e 1,88 milhão de contratos, deste modo o 

crescimento percentual do volume aplicado foi de cerca de 25%, em relação ao ano anterior. 

O Programa de Garantia de Preços da Agricultura Familiar – PGPAF, instituído pelo Decreto 

Presidencial nº 5.996, de 20 de dezembro de 2006, e regulamentado pelo Conselho Monetário Nacional, 

manteve o número de culturas cobertas, 51 ao todo, mantendo-se o foco no fortalecimento do cultivo das 

culturas com maior importância regional. O PGPAF tem seus gastos orçamentários suportados pela ação 

0281- Equalização de Juros para a Agricultura Familiar – PRONAF. 

Com referência as ações de Diversificação e Agregação de Valor, o lançamento da Chamada de 

Ater Mais Gestão para atendimento de 42 cooperativas na Bahia e 15 no Espírito Santo, criação da Rede 

Mais Gestão de Universidades para desenvolver estudos, pesquisa e inovação na área de gestão das 

cooperativas e demais organizações econômicas da agricultura familiar, criação do comitê permanente de 

cooperativismo do CONDRAF; publicação de instrumentos legais importantes para a agroindústria familiar 

como a RESOLUÇÃO-RDC N° 49, de 31 de outubro de 2013, Lei n° 12.959, de 19 de março de 2014, Lei 

13.001, de 20/06 de 2014 e Lei nº 12.873, de 24 de Outubro de 2013; participação de 64 empreendimentos 

da agricultura familiar em eventos e atividades de promoção comercial e acesso a mercados privados; 

alteração de normativos importantes do PAA como a Lei nº 12.512, de 14 de outubro de 2011 que trata dos 

Termos de Adesão, Decreto Nº 8.293, de 12 de agosto de 2014 que trata da modalidade de sementes; Lei n 

13.001 de 20 de junho de 2014 que trata da  autorização da renegociação e prorrogação de operações da 

CPR Estoque vencidas e não pagas,  melhora significativa na aplicação de recursos da modalidade sob 

gestão do MDA (2014 foram aplicados recursos da ordem de R$ 31.800.871,76 beneficiando 4.559 

agricultores familiares); alteração e criação de normativos importantes do PNPB como a Lei 13.033/2014 

que aumenta a mistura de biodiesel ao diesel para 7%, a publicação das Portarias do MDA 80 e 81/2014 

com qualificação das regras do Selo Combustível Social, R$ 3,2 bilhões em aquisições de matérias-primas 

da agricultura familiar para a produção de biodiesel, advindos de 72 Cooperativas e aproximadamente 80 

mil famílias. 

No ano de 2014 foi desenvolvido e aprovado pelo Conselho Monetário Nacional, um novo modelo 

de seguro de renda, com previsão para começar a operar em julho de 2015. O valor segurado será definido 

com foco na renda e não no custo de produção.  Essa solução possibilita corrigir distorções do antigo 
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modelo, que resultava em valor segurado muito baixo para lavouras com maior densidade econômica por 

hectare. 

Na safra 2012/2013, 977.552 agricultores aderiram ao Garantia-Safra, deste total, 882.722 

receberam o pagamento do Garantia-Safra, este quantitativo representa 90% dos agricultores que aderiram 

ao programa.   

Na Safra 2013/2014, houve adesão de 1.177.452 agricultores, o que representa um acréscimo de 

mais de 199 mil adesões quando comparado com a safra anterior. Nesta safra, em função das irregularidades 

climáticas, já houve pagamento do Garantia-Safra para 793.672 agricultores. 

A meta de adesão para safra 2014/2015 é de 1.350.000 e, até o momento, já houve a adesão de 

928.796 agricultores/as. 

Criada em 2014, a AGÊNCIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO 

RURAL – ANATER visa levar mais produtividade, renda e desenvolvimento sustentável para o campo. A 

ANATER deve promover e coordenar programas de Assistência Técnica em integração com órgãos de 

pesquisa para incorporar inovações tecnológicas às propriedades rurais.   

O orçamento do Governo para assistência técnica em 2014 chegou a R$ 1,1 bilhão, enquanto em 

2003 eram R$ 56 milhões. Em 2014, foram beneficiadas mais de 700 mil famílias, sendo 279,5 mil famílias 

em contratos de ATER para agricultores familiares e 438,4 mil assentados da reforma agrária, maior 

cobertura de assistência técnica na história da reforma agrária. 

Em 2014 estão vigentes 221 contratos para 279.467 famílias, com R$ 884.566,82* milhões em 

execução. 89% destas famílias (248.999) efetivamente receberam serviços no ano de 2014, com 

atendimento a 56% de mulheres, conforme registrado no Sistema Informatizado de ATER - SIATER. 

Em 2014 foram capacitados 3.069 Agentes de ATER para atuar junto à agricultura familiar, em 

cursos de orientação inicial para atuação nos contratos, oficinas de concertação, e em eventos temáticos 

sobre agroecologia, sustentabilidade, leite, café, babaçu, diversificação da agricultura familiar e 

metodologias de Ater. Essas atividades foram implementadas com base nos princípios e orientações da 

PNATER e da abordagem metodológica definida no Programa Nacional de Formação de Agentes de Ater 

(PNFA) e Programa de Inovação na Agricultura Familiar.  

Atualmente, estão registradas junto ao MDA 689 entidades de ATER, sendo 637 privadas e 52 

públicas. Há 13.914 mil técnicos de ATER em todo o Brasil, registrados no SIATER nos 27 Estados com 

serviço de ATER pública.  

O programa ATER Mais Gestão - Assistência Técnica em Organização, Gestão, Produção e 

Comercialização para Empreendimentos da Agricultura Familiar - que tem o objetivo de profissionalizar e 

dar suporte às cooperativas e outras organizações econômicas da agricultura familiar, investiu, entre 2012 

e 2014, cerca de R$60 milhões na capacitação de 471 cooperativas da agricultura familiar, com o intuito de 

inseri-las nos mercados institucionais de compra de alimentos da agricultura familiar. Dessas entidades, 

cerca de 20% trabalham com produtos orgânicos. Quase 100 mil famílias são associadas a essas 

organizações, que representam oportunidades de inclusão produtiva, agregação de valor a seus produtos e 

geração de renda. Em 2015, o MDA pretende alcançar mil organizações e iniciar os trabalhos na Região 

Norte. 

Nas relações internacionais de cooperação Sul-Sul no tema ATER foram realizadas duas missões 

ao Moçambique e foram recebidas missões da Angola e Moçambique. O MDA participou das reuniões do 

Comitê Diretivo da Rede Latino Americana de Extensão Rural – RELASER, ocupando a vice-presidência, 

sediou a III Reunião Anual da RELASER no Brasil, e assumiu a presidência do Comitê Diretivo da 

RELASER no mês de outubro; realizou ainda o Iº Encontro Internacional de Assistência Técnica e Extensão 

Rural em Foz do Iguaçu no Estado do Paraná, no mês de abril, com a participação de representações de 17 

países da América Latina, IICA, FAO e PROCISUR.  O MDA participou da Convenção Quadro de Controle 

do Tabaco das Nações Unidas, em Moscou na Rússia, representando o Brasil no tema dos artigos 17 e 18. 

Foi aprovada, como recomendação da Convenção, a proposta metodológica do MDA de identificação de 

meios de vida e alternativas a cultura do tabaco. 

O Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (Planapo), principal instrumento de 

execução da Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (Pnapo), têm por objetivo geral 

implementar programas e ações indutoras da transição agroecológica, da produção orgânica e de base 
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agroecológica, que contribuam para o desenvolvimento sustentável e possibilitem a melhoria de qualidade 

de vida da população, por meio da oferta e consumo de alimentos saudáveis e do uso sustentável dos 

recursos naturais.  

Coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), por meio da Câmara 

Interministerial de Agroecologia e Produção Orgânica (Ciapo), o Plano articula ações de dez ministérios, 

formando um conjunto de 125 iniciativas e recursos de R$ 8,5 bilhões. Instituído como espaço de 

participação social, a Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (Cnapo) tem a competência 

de realizar o monitoramento e avaliação da sua execução.  

Neste período, R$ 7,0 bilhões foram disponibilizados para a consolidação e ampliação das bases 

produtivas sustentáveis por meio do Crédito Rural, diminuiu a taxa de juros para investimento e criou-se 

um novo formato de acesso na modalidade de custeio. Ainda no Plano Safra 2014/2015 foi criada a linha 

de crédito Produtivo Orientado, que tem como diferencial o pagamento de assistência técnica e extensão 

rural aos tomadores do crédito. Em conjunto com o Pronater, cerca de 133 mil famílias agroecológicas estão 

sendo assistidas pela extensão rural na propriedade.  

No Seguro da Agricultura Familiar – SEAF foram incluídos os consórcios, os insumos de produção 

própria e as cultivares crioulas, que são importantes para a agroecologia. O Programa de Garantia de Preços 

Mínimos é outra política que se adequa a estes sistemas de produção. Garantimos a disponibilização de 

recursos para a aquisição dos produtos saudáveis por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) 

e pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), com preços diferenciados acima do valor dos 

produtos convencionais. No biênio 2013/2014 foram adquiridos R$ 111 milhões, em sua maioria da 

agricultura familiar.  

A formação profissional de técnicos e agricultores para fomentar a transição agroecológica 

também mereceu atenção neste ano de 2014 com a implantação de 115 Núcleos de Agroecologia na Rede 

Federal de Educação e 45 mil matrículas foram efetuadas em cursos de agroecologia ou em cursos com 

enfoque agroecológico no Pronatec. 

 

2. Análise dos resultados obtidos em relação à situação inicialmente diagnosticada durante a 

elaboração do plano estratégico do MDA em 2013 e aos avanços alcançados no exercício de 2014. 

 

Foram notados avanços no fortalecimento das cooperativas para inserção nos mercados, em 

especial do PNAE nas grandes cidades e no cruzamento e interligação entre os agricultores familiares 

ofertantes e alimentos a as entidades executoras do PNAE, muito em parte pelo Mais Gestão e pelas 

alterações nas modalidades do PAA. No que tange a necessidade de valorização do espaço rural observa-

se avanços importantes na promoção comercial dos produtos da agricultura familiar, medidos pelas adesões 

ao SIPAF e à forte participação em eventos e feiras internacionais. Em relação às cadeias de energias 

renováveis, os potenciais de geração de renda ficaram mais claros a partir de projetos e estudos relacionados 

à produção e consumo/venda do biogás e/ou biometano por estabelecimentos e empreendimentos da 

agricultura familiar e ao uso de energia solar e eólica em estabelecimentos da agricultura familiar. 

Sobre o Seguro da Agricultura Familiar - SEAF, na safra 2012-13, 447 mil empreendimentos 

aderiram ao SEAF, com valor segurado total da ordem de R$ 7 bilhões. Na safra 2013-14, o SEAF teve 

433 mil adesões, com valor segurado total superior a R$ 7,9 bilhões. A adesão ao SEAF é feita no 

financiamento de custeio agrícola do Pronaf.  Assim, a redução no número de adesões acompanha a redução 

no número de financiamentos de custeio agrícola. Já o valor segurado apresentou aumento de 12,8%. 

Análise dos principais indicadores e macroprocessos, bem como contribuição de cada departamento do 

MDA e/ou Entidade externa na obtenção dos resultados obtidos. O principal indicador do Garantia-Safra é 

número de agricultores aderidos. Na safra 2012/2013 foram disponibilizadas 1.072.000 cotas e houve a 

adesão de 977.552 agricultores, o que representa 91% de aproveitamento das cotas. Na safra 2013/2014 

foram disponibilizadas 1.200.000 cotas e houve a adesão de 1.177.452 agricultores, o que representa 98% 

de aproveitamento das cotas. 

A Lei 12.188/2010, de 11 de janeiro de 2010 instituiu a Política Nacional de Assistência Técnica 

e Extensão Rural para a Agricultura Familiar e Reforma Agrária - PNATER e o Programa Nacional de 

Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária – PRONATER, que 
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foi regulamentada pelo Decreto Nº 7.215, de 15 de junho de 2010. Atualmente executa contratos a partir 

de chamadas públicas. 

A partir do ano 2010 a PNATER passou a ser executada por meio de contratos administrativos, 

regidos pela Lei 8.666/93, oriundos de chamadas públicas. Desde 2010, foram lançadas chamadas para 

733.402 famílias, tendo sido garantido ATER, por meio de contratos, a 565.866 famílias. 

Das 565.866 famílias com ATER garantida por contratos, 485.160 (85%) famílias já receberam 

atendimento, conforme registrado no sistema eletrônico SIATER. 

 

QUADRO 6 – Beneficiários com atendimento registrado no SIAFER 

 

Fonte: DATER/SAF 

 

Foram lançadas 2 (duas) chamadas públicas para diversificação da cultura do tabaco, que 

resultaram na contratação de serviços de ATER para 22.200 famílias. Foram realizados Contratos de 

Repasse com prefeituras, para apoio à comercialização e agregação de valor e renda aos produtos da 

agricultura familiar, e implantação de: 2 agroindústrias de leite; 4 agroindústrias de conserva; 3 

agroindústrias de sucos; 3 centrais de beneficiamento e armazenamento de produtos vegetais; 1 padaria 

comunitária; 1 Box no CEASA em SC para apoio à comercialização. 

De 2010 a 2014, foram excluídos da cadeia do tabaco em torno de 30 mil famílias, em virtude da 

diminuição da demanda por tabaco, sobra de tabaco nos estoques mundiais, maior demanda por cigarros 

eletrônicos e aumento da produção de tabaco nos países africanos. Estas famílias se não fossem apoiadas 

pelo Programa de Diversificação da Cultura do Tabaco, sairiam do campo. 

De 2004 a 2014 são 10 anos de fomento a projetos de extensão, pesquisa e ensino com 628 projetos 

de extensão, pesquisa e ensino, com recursos no montante de R$ 66.874.319,40. Estes projetos foram 

executados por 102 Instituições de Ensino Superior Públicas, Comunitárias e Confessionais, em 12 

Instituições Públicas e Privadas sem fins lucrativos de Assistência Técnica e Extensão Rural, em 30 

Instituições Públicas e Privadas de Pesquisa, em 5 Organizações de Agricultores Familiares e em 2 de outra 

natureza, contribuindo com a execução da PNATER.  

Das 102 Instituições de Ensino Superior, 90 são universidades, centros universitários de ensino 

superior, sendo 75 públicas e 15 confessionais ou comunitárias, e ainda 12 são institutos e centros de ensino 

tecnológico. 

No período de 2010 a 2014, foram fomentados nos Editais CNPq Nº 58/2010 e 81/2013 87 Núcleos 

de agroecologia, sem repetição, que trabalham com os agricultores familiares, em eixos como formação, 

extensão e organização da propriedade rural.  O Edital 36 foi avaliado e resultou em 86 projetos, 17.764 

beneficiados, sendo que 85% são agricultores familiares, 1.287 estudantes, e 920 técnicos/professores. Para 

obter uma expectativa do alcance dos demais editais CNPq, considerando os resultados obtidos no Edital 

36, terão sido beneficiados pelos 628 projetos: 175.600 agricultores/as familiares, 14.967 estudantes, e 

10.699 técnicos/professores universitários. 

 

QUADRO 7 – Projetos do Núcleo de Agroecologia 
Instrumento Nº de projetos Recurso (R$) 

Edital 58/2010 127 15.849.707,64 

Edital 81/2013 56 11.198.969,00 

Total 138 27.048.676,64 

   Fonte: DATER/SAF 
 

Ação Orçamentária Mulheres % Total Geral

Assistência Técnica e Extensão Rural em Áreas Indígenas 175 35% 495

Assistência Técnica e Extensão Rural para Comunidades Quilombolas 5.249 74% 7.136

Assistência Técnica Especializada para Mulheres 8.416 100% 8.433

Fomento à Assistência Técnica e Extensão Rural para Agricultores Familiares 215.229 46% 469.096

Total Geral 229.069 47% 485.160

Beneficiários com atendimento registrado no SIATER, 2010-2014 
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Nos cinco editais que o MDA participou em parceria com o MEC, englobaram 208 projetos, com 

recurso do MEC de R$ 23.885.150,76. Este montante complementa a ação orçamentária para a formação 

de estudantes, agentes de Ater e agricultores familiares em desenvolvimento rural sustentável através de 

projetos e programas de extensão, pesquisa e ensino. 

 

QUADRO 8 – Projetos com parceria com o MEC 

 

 

 

 

Fonte: DATER/SAF 

 

Foi avaliado o edital PROEXT 2010, onde foram beneficiados 14.168 agricultores/as familiares, 

e fomentados 33 projetos/programas da linha temática Desenvolvimento Agrário. Expressivos resultados 

foram apresentados, onde foram beneficiados/as diretamente pelos programas / projetos 14.168 

agricultores/as familiares, 203 docentes, 895 discentes de graduação, 132 discentes de pós-graduação e 107 

técnicos. A maioria dos coordenadores afirmou que os projetos/programas impactaram positivamente na 

formação dos estudantes, pois estes puderam vivenciar conflitos enfrentados pelos agricultores e também 

fizeram parte da solução de problemas. Na formação de estudantes, o grande número de metodologias 

participativas utilizadas nos projetos, contribuiu com o princípio da PNATER de: “adotar uma abordagem 

multidisciplinar e interdisciplinar, estimulando a adoção de novos enfoques metodológicos participativos e 

de um paradigma tecnológico baseado nos princípios da agroecologia”.  

Para obter uma expectativa do alcance dos demais editais PROEXT, considerando os resultados 

obtidos no Edital 2010, terão sido beneficiados pelos 208 projetos 117.968 agricultores/as familiares, 1690 

docentes, 7452 discentes de graduação, 1099 discentes de pós-graduação e 890 técnicos. 

 

QUADRO 9 – Projetos PROEXT 2010 
Instrumento Nº de projetos Recurso (R$) 

PROEXT 2014 62 6.130.000,00 

PROEXT 2015 16 3.135.150,76 

   Fonte: DATER/SAF 
 

3. Análise dos principais indicadores e macroprocessos, bem como contribuição de cada departamento 

do MDA e/ou Entidade externa na obtenção dos resultados obtidos. 

 

Principais indicadores: 

Objetivo 1: 

  

Instrumento Nº de projetos Recurso (R$) 

PROEXT 2010 33 2.600.000.,00 

PROEXT 2011 47 4.820.000,00 

PROEXT 2013 66 7.200.000,00 

PROEXT 2014 62 6.130.000,00 

PROEXT 2015 16 3.135.150,76 

Total 208 23.885.150,76 
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QUADRO 10 – Principais Indicadores do Objetivo 1 
Indicador Previsto 2014 Realizado 2013 Realizado 2014 Meta 2015 

Número de Declarações de 

Aptidão ao Pronaf (DAP) 
não se aplica 1.387.573 1.093.400 não se aplica 

Número de famílias da 

agricultura familiar atendidas por 

ATER 

430.025  279.467  

Número de contratos do Pronaf não se aplica 2,1 milhões 1,88 milhão não se aplica 

Valor total contratado no Pronaf R$ 24 milhões R$ 20,5 milhões R$ 25 milhões R$ 27 milhões 

Número de agricultores 

familiares aderidos no Garantia 

Safra 

1.200.000 977.552 1.177.452 1.350.000 

Número de produtos incluídos no 

PGPAF 
51 51 51 51 

Número de organizações 

econômicas da agricultura 

familiar (associações, 

cooperativas e outras DAP 

Jurídicas) apoiadas para acesso 

ao mercado 

 584 618  

Número de agricultores 

familiares beneficiados pelo 

PAA* 

236.000 97.458 95.591  

* Orçamento do Ministério do Desenvolvimento Agrário e do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 
 

 

4. Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nas principais ações orçamentárias relacionadas 

ao objetivo estratégico: 
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QUADRO 11 – Principais Ações Orçamentárias do Objetivo 1 

Análise Orçamentária 
Financeiro Previsto (Loa + Adicionais) Financeiro Realizado (liquidado) 

Físico Previsto Físico Realizado Unidade de Medida 

Exercício RAP Exercício RAP Exercício 

R

A

P Exercício RAP Exercício 

R

A

P 

210O – Assistência Técnica e 

Extensão Rural para 

Agricultura Familiar 

579.845.248,00 706.866.227,60 7.873.287,23 153.359.458,50 479.500 0 279.456 

0 

Agricultor 

assistido 0 

210V – Promoção e 

Fortalecimento da Agricultura 

Familiar 

60.221.522,00 

 

 

31.743.935,07 

16.523.187,73 

 

 

17.272.978,55 

382.058 0 402.853 

0 

Agricultor 

assistido 0 

0359 – Contribuição ao Fundo 

Garantia-Safra 
916.267.709,00 

 

0,00 
859.000.000,00 

 

0,00 
796.078 0 1.176.990 

0 

Agricultor 

Segurado 0 

2B81- Aquisição de Alimentos 

da Agricultura Familiar 

47.713.480,00 

 

 

1.238.147,97 

31.886.585,08 

 

 

1.059.085,19 

9.783 0 4.559 

0 

Agricultura 

Familiar 

beneficiado 0 

 

 

QUADRO 12 - Resultados físicos e financeiros das principais ações orçamentárias do Objetivo 1 

Ação Orçamentária Plano Orçamentário 

Financeiro 

previsto (LOA 

+ adicionais) 

Financeiro realizado (liquidado) Físico 

previsto 

Físico realizado Unidade de 

medida Exercício RAP Exercício RAP 

0359 

Contribuição ao 

Fundo Garantia-Safra 

(Lei nº 10.420, de 

2002) 

0001  

916.267.709,00 190.792.514,20 100.087.798,00 796.078 1.176.990 0,00 

Agricultor 

segurado 

 

210O 

Assistência 

Técnica e 

Extensão 

Rural para 

Agricultura 

Familiar- 

Produto: 

Agricultor 

assistido 

(unidade) 

0001 

Apoio à 

Estruturação das 

Entidades Estaduais 

de Assistência 

Técnica e Extensão 

Rural  7.830.661,00 0,00   21.420.325,00 5  1  0,00  

Entidade 

beneficiada  

0004 

Assistência Técnica 

e Extensão Rural 

para Agricultores 

Familiares e seus 

Empreendimentos  370.874.554,00 5.760.598,89   647.330.253,00  430.025 279.467   0,00 

Agricultor 

Familiar 

Assistido  
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Ação Orçamentária Plano Orçamentário 

Financeiro 

previsto (LOA 

+ adicionais) 

Financeiro realizado (liquidado) Físico 

previsto 

Físico realizado Unidade de 

medida Exercício RAP Exercício RAP 

0006 

Formação e 

Capacitação de 

Agentes de 

Assistência Técnica 

e Extensão Rural  11.061.284,00 1.866.939,00   11.385.881,00 1.650  4.090  0,00  Agente Formado  

0000 
Valor não detalhado 

(Emendas)  17.367.305 0,00  0,00  1.601  0  0,00    

210V 

Promoção e 

Fortalecimento 

da Agricultura 

Familiar - 

Produto: 

Agricultor 

familiar 

assistido 

(unidade) 

0001 

Fomento à Inserção 

dos Agricultores 

Familiares na 

Produção de Base 

Ecológica e 

Orgânica  1.034.169,00 150.000,00   534.169,00 12  60  0,00  

Empreendimento 

apoiado  

000I 

Apoio à Integração e 

à Cooperação 

Internacional na 

Agricultura Familiar 

e na Reforma 

Agrária  7.880.000,00 7.962.765,00   11  11  0,00  

Acordo 

negociado  

0002 

Fomento à 

Participação da 

Agricultura Familiar 

nas Cadeias de 

Energias 

Renováveis  3.971.717,00 1.084.138,76  1.716.108,00 18  6  0,00  Projeto Apoiado  

0003 

Gestão de Riscos no 

Seguro da 

Agricultura Familiar  1.110.128,00 0,00   1.321.688,00 92.510  10.271  0,00  

Contrato 

Monitorado  

0005 

Disponibilização de 

Insumos para a 

Agricultura Familiar  11.621.677,00 2.100.000,00  4.960.425,00  72.913  2.000 0,00  

Família 

Beneficiada  

0007 

Fomento a Projetos 

de Diversificação 

Econômica e 

Agregação de Valor 

na Agricultura 

Familiar  11.273.783,00 1.685.885,60   8.980.828,00  2.032 3.120  0,00  

Empreendimento 

apoiado  
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Ação Orçamentária Plano Orçamentário 

Financeiro 

previsto (LOA 

+ adicionais) 

Financeiro realizado (liquidado) Físico 

previsto 

Físico realizado Unidade de 

medida Exercício RAP Exercício RAP 

0008 

Fomento ao 

Desenvolvimento 

Rural Sustentável 

em Áreas de 

Produção de Tabaco  701.334,00 0,00   907.699,00 2.540  1.160  0,00  

Agricultor 

Familiar 

Assistido  

0009 

Fomento à Produção 

de Tecnologias e de 

Conhecimento 

Apropriados para a 

Agricultura Familiar  16.743.555,00 3.186.814,25   14.642.422,00 31  31  0,00  Projeto apoiado  

000B 

Apoio a Projetos de 

Inovação 

Tecnológica da 

Agricultura Familiar 

no Semiárido  286.454,00 249.987,00   389.805,00 4  1  0,00  Projeto apoiado  

0000 
Valor não detalhado 

(Emendas)  4.717.000,00 0,00  0,00  3328  900  0,00    

000C 

Fomento às Práticas 

de Conservação, 

Uso e Manejo da 

Agrobiodiversidade, 

Valorização e 

Promoção dos 

Produtos da 

Sociobiodiversidade 

Desenvolvidas por 

Agricultores 

Familiares, Povos e 

Comunidades 

Tradicionais  881.705,00  103.596,71  983.469,00 2.534  218  0,00  

Empreendimento 

apoiado  

2B81 

Aquisição de 

Alimentos da 

Agricultura 

Familiar - 

0001 

Aquisição de 

Alimentos da 

Agricultura Familiar 

- PAA  47.713.480 31.886.585   520.533,00 19.479  1.423  0,00  

Agricultor 

familiar 

beneficiado  
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Ação Orçamentária Plano Orçamentário 

Financeiro 

previsto (LOA 

+ adicionais) 

Financeiro realizado (liquidado) Físico 

previsto 

Físico realizado Unidade de 

medida Exercício RAP Exercício RAP 

PAA - 

Produto: 

Agricultor 

familiar 

beneficiado 

(unidade) 

0003 

Operacionalização 

da Aquisição, da 

Armazenagem e da 

Revenda de 

Produtos da 

Agricultura Familiar 

- PAA  10.100.000 8.941.311   12.776,00 11.667  1.266  0,00  

Agricultor 

familiar 

beneficiado  
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5. Principais desafios: 
 

Os indicadores de ATER em 2014 foram aquém do planejado e orçado devido a limitações 

estruturais e orçamentárias do MDA, em especial o contingenciamento de recursos de custeio de contratos 

administrativos (onde se enquadra ATER) da ordem de R$ 300 milhões. Cabe destacar que a sanção da Lei 

autorizativa de funcionamento da Agência Nacional de ATER – ANATER, se constitui no principal desafio 

dos próximos anos, na implementação de um modelo com possibilidades diferenciadas de atuação e 

possibilidade de pactuação federativa que oportunize a ampliação do atendimento da ATER. 

No que se refere ao SEAF podemos apontar os seguintes desafios: Ampliar a cobertura para 

lavouras permanentes, onde seja possível contemplar danos à planta com efeitos perceptíveis apenas na 

safra seguinte; Prover melhoria do modelo de cobertura para olericultura, pois não atende os ciclos mais 

curtos e a rotatividade mais dinâmica dessas lavouras; Estudar a inclusão de cobertura para pecuária; Incluir 

metodologia no Zoneamento Agrícola para culturas com pequena participação no PIB nacional, mas são 

detentoras de importância regional. Atualmente são 50 culturas zoneadas, porém há mais de 100 culturas 

financiadas no Pronaf; Incluir sistema de bonificações no prêmio de seguro que leve em conta o risco do 

agricultor; Para que ocorra o aumento no número de adesões ao SEAF é necessário elevar o número de 

contratos de financiamento de custeio agrícola do Pronaf; Aprimorar a articulação e a gestão entre os órgãos 

gestores do Seguro; Estruturar um modelo mais eficiente e menos difuso dos sistemas operacionais e 

informáticos que operam o SEAF (Banco Central / Agentes do Proagro / Comissão Especial de Recursos; 

Padronizar os procedimentos de comprovação de perdas entre os agentes financeiros; Regulamentar o artigo 

65-C da Lei 8.171/1991, onde prevê uma ação de supervisão do Proagro a cargo do MDA. Essa 

regulamentação está pendente da manifestação de outros órgãos; Criar fundo a ser utilizado em situações 

de catástrofe, que são imprevisíveis; Ampliar a divulgação e o conhecimento sobre o seguro nas regiões 

Nordeste, Norte e Centro-Oeste; Atribuir às Delegacias Federais do MDA a realização de trabalhos de 

supervisão das operações do SEAF e estruturá-las para tal atividade; Promover ações articuladas entre os 

órgãos de governo que atuam com meteorologia e agrometeorologia, visando à ampliação, modernização e 

integração das redes de estações e radares meteorológicos existentes, constituindo bases de informações 

que possam ser acessíveis para gestão de riscos no SEAF, Proagro e Seguro Rural. 
 

 

3.3 Conclusão do Objetivo 1 

 

Criar estratégia de melhoria na gestão da informação, ou  nas medições e monitoramentos das 

políticas e programas relacionados ao esforço de geração de renda e agregação de valor para produtos e 

serviços da agricultura familiar; construir um marco legal próprio (exclusivo) do Programa Mais Gestão a 

fim de dar sustentabilidade política ao programa; disponibilizar um volume maior de recursos para os 

projetos CECANES; fortalecer a parceria MDA/FNDE com vista à inclusão produtiva e de mercado dos 

agricultores familiares no mercado do PNAE e aumentar as relações de sinergia entre PNAE e PAA num 

novo desafio de inteligência no abastecimento de alimentos no país; qualificar o cruzamento das 

informações de oferta da agricultura familiar com as informações de demanda dos mercados públicos para 

ajustar os circuitos inteligentes de abastecimento de alimentos; fortalecer a parceria do MDA com os demais 

gestores e executores do PAA para composição de orçamentos entre os entes federativos; gerir e executar 

a nova modalidade de modalidade de aquisição de sementes do PAA; publicar as regras para a fiscalização 

e inspeção sanitária para agroindústrias de pequeno porte (RIISPOA); realização de concursos públicos na 

SAF para aumento de servidores e cargos DAS para atendimento ao crescimento das políticas públicas e 

aos desafios que se apresentam para o futuro. 
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OBJETIVO 2 
 

3.1 Descrição do Objetivo 2 

 
Nome do objetivo  Superação da pobreza rural 

Responsável Secretaria Executiva - SE / Secretaria da Agricultura Familiar - SAF 

Definição geral         

Contribuir para a superação da pobreza rural nos diferentes segmentos da Agricultura Familiar e da Reforma Agrária, 

priorizando a inclusão produtiva com abordagem territorial. 

 

3.2 Análise do Objetivo 2 

 

No período 2011-2014, mais de 220 mil agricultores familiares em situação de extrema pobreza 

tiveram ATER garantida por meio de contratos e acordos de cooperação, no âmbito do Plano Brasil sem 

Miséria. Destes, 142 mil já elaboraram o Projetos de Estruturação Social e Produtiva e receberam uma ou 

mais parcelas dos recursos do Fomento às atividades produtivas rurais, conforme estabelecido pelo Decreto 

7.644/2011. Já foram transferidos R$302,9 milhões às famílias beneficiárias. 

 

INCLUSÃO PRODUTIVA (PLANO BRASIL SEM MISÉRIA) 

Desde 2011 foram capacitados 4.041 agentes de ATER de ATER para atuar nos contratos do Plano 

Brasil sem Miséria, por meio de 86 cursos: 

 

QUADRO 13 – Agentes Capacitados 

ANO 
Nº DE 

CURSOS 

AGENTES 

CAPACITADOS 

2011 13 473 

2012 26 736 

2013 58 2.102 

2014 28 730 

TOTAL 86 4.041 

     Fonte: DATER/SAF 

 

QUADRO 14 - Principais indicadores do Objetivo 2 
Indicador Previsto 2014 Realizado 2013 Realizado 2014 Meta 2015 

Número de agricultores familiares 

em situação de pobreza no CAD-

Único 

Não se aplica 2.582.583 (80%) 2.499.932 (78%) Não se aplica 

Número de agricultores familiares 

atendidos por ATER no Plano Brasil 

Sem Miséria (PBSM)* 

253.000 mil 

famílias atendidas 

até final de 2014 

286 mil famílias 354 mil famílias 

Em discussão com 

a Coordenação do 

PBSM do MDS 

Número de agricultores familiares 

beneficiados pelo Fomento às 

Atividades Produtivas Rurais do 

PBSM** 

203 mil famílias 68 mil famílias 142 mil famílias  

Em discussão com 

a Coordenação do 

PBSM do MDS 

Número de agricultores familiares 

em situação de pobreza beneficiados 

pelo PAA** 

45% das operações 

do PAA para 

famílias no perfil 

da pobreza 

172 mil famílias 129 mil famílias 

Em discussão com 

a Coordenação do 

PBSM do MDS 

* Trata-se aqui de ATER do MDA e do INCRA, sendo que parte das metas do MDA foram alcançadas por meio de Acordo de 

Cooperação Técnica com os Estados, sem inclusão de famílias. 

** Orçamento do Ministério do Desenvolvimento Agrário e do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. No 

caso do fomento, embora ainda as famílias não tenham recebido os recursos a ATER já foi contratada e as famílias estão com 

os projetos para o fomento em fase de elaboração. 



 45 

 

QUADRO 15 - Resultados físicos e financeiros das principais ações orçamentárias do Objetivo 2 

AÇÕES Plano Orçamentário 

Financeiro 

previsto (LOA + 

adicionais) 

Financeiro realizado (liquidado) Físico 

previsto 

Físico realizado Unidade de 

medida Exercício RAP Exercício RAP 

210O 

Assistência Técnica 

e Extensão Rural 

para Agricultura 

Familiar- Produto: 

Agricultor assistido 

(unidade) 

0003 

Brasil Sem Miséria - 

Assistência Técnica e 

Extensão Rural para 

Agricultores Familiares 

e seus 

Empreendimentos 

 150.323.444,00  65.453,85    150.323  165.090   

Agricultor 

familiar assistido 

- unidade 

0005 

Brasil Sem Miséria - 

Formação e 

Capacitação de Agentes 

de Assistência Técnica e 

Extensão Rural 

 2.000.000,00 - -  2.944  - - 
 Agente formado 

- unidade 

2B81 

Aquisição de 

Alimentos da 

Agricultura 

Familiar - PAA - 

Produto: Agricultor 

familiar beneficiado 

(unidade) 

0001 

Brasil Sem Miséria - 

Aquisição de Alimentos 

da Agricultura Familiar 

- PAA 

  34.912.756,00  22.859.560,64 -  19.479  1.423 - 

Agricultor 

familiar 

beneficiado - 

unidade 

0002 

Brasil Sem Miséria - 

Operacionalização da 

Aquisição, da 

Armazenagem e da 

Revenda de Produtos da 

Agricultura Familiar - 

PAA 

 1.800.500,00  72.626,91 -  6.597  833  - 

Agricultor 

familiar 

beneficiado - 

unidade 

210W 

Apoio à 

Organização 

Econômica e 

Promoção da 

Cidadania de 

Mulheres Rurais; 

Produto: Mulher 

atendida (unidade) 

0004 

Brasil Sem Miséria - 

Documentação da 

Trabalhadora Rural 

 16.000.000,00  6.266.037,20  3.140.142,24  180.000 293.020 - 

Documento 

Emitido 

(unidade) 

Fonte: SIAFI 2014 e SIOP. 
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Principais desafios: 

 

Garantir a continuidade das ações com as famílias já alcançadas e incluir novas famílias, em 

especial, no semiárido, dando prioridade as famílias atendidas pelo garantia-safra. 
 

3.3 Conclusão do Objetivo 2 

 

Avaliação do resultado  

No âmbito do Plano Brasil Sem Miséria, todas as metas atendidas pelo Ministério foram 

alcançadas e houve um grande aprendizado na forma de implementação das ações junto as famílias com o 

perfil de extrema pobreza 
 

Ações para melhoria de desempenho 

 

Para o próximo exercício, o objetivo é avançar na integração das ações, isto é, que a mesma família 

seja trabalhada por um conjunto de políticas públicas, levando a uma superação estrutural da pobreza. 

Adicionalmente, será trabalhado como público prioritário no semiárido as famílias do Garantia-Safra. 
 

 

OBJETIVO 3 
 

3.1 Descrição do Objetivo 3 

 
Nome do objetivo  Governança fundiária 

Responsável 

Secretaria de Reordenamento Agrário – SRA/ Secretaria Extraordinária de Regularização 

Fundiária na Amazônia Legal - SERFAL 

Definição geral 

Efetivar uma política de governança fundiária, com articulação interinstitucional e federativa, por meio de instrumentos 

de conhecimento e gestão da estrutura fundiária, do regime de propriedade, do uso da terra e dos recursos naturais.  

 

 

3.2 Análise do Objetivo 3 

1. Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando os 

principais avanços obtidos no exercício de 2014 em relação ao exercício de 2013. 

 

Em 2014 foram atendimento 1.505 famílias de trabalhadores rurais por meio do Programa 

Nacional de Crédito Fundiário, destes cerca de 40% são de jovens (18 a 29 anos). Cerca de 1.326 famílias 

que acessaram o PNCF foram atendidas com a prestação de serviços de Assistência Técnica e Extensão 

Rural – ATER. Além destas, 25.818 famílias já estão sendo atendidas, por meio de Contratos 

Administrativos de ATER, desde o ano de 2013 (Contratos tem a duração de 03 anos), totalizando 27.144 

famílias com ATER no PNCF. 

Em 2014 foi promulgação da Lei Complementar 145, em 15 de maio de 2014, que alterou 

dispositivos da Lei Complementar nº 93, de 4 de fevereiro de 1998, que institui o Fundo de Terras e da 

Reforma Agrária - Banco da Terra, foram aprovadas alterações consideradas necessárias a evolução do 

Programa, como a possibilidade de alteração de limites de renda e patrimônio, por meio de regulamento 

próprio, e aumento dos prazos de financiamento de 20 anos para até 35 anos de financiamento.  

Cabe destacar, que na regulamentação da Lei Complementar nº 145, não foram alterados, ainda, 

os atuais limites de renda (de quinze mil reais) e patrimônio (de trinta mil reais), alterando-se apenas a 

possibilidade de aquisição de imóvel objeto de partilha decorrente do direito de herança o que beneficia a 
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sucessão rural, bem como repassando ao Conselho Monetário Nacional a definição de condições de prazo, 

carência, pagamento e encargos financeiros. 

Outra atividade empreendida em 2014 foi a prorrogação dos prazos para renegociação de dívidas 

do Crédito Fundiário, aprovada pela Resolução CMN nº 4.323, de 25 de abril de 2014, que permitiu um 

maior número de formalização de processos de renegociações fosse efetivado. 

Na área de cadastro e regularização fundiária os convênios assinados com os governos estaduais 

permitiram a entrega de títulos de posse a 8.318 agricultores familiares, identificados por meio do método 

de varredura, que recadastrou cerca de 34.025 imóveis, sendo mais de 25.122 imóveis georreferenciados. 

A Serfal publicou na plataforma INDE (Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais) as parcelas 

georreferenciadas de ocupações e/ou imóveis titulados na Amazônia Legal; contribuiu no aperfeiçoamento 

do Sistema de Gestão Fundiária módulo Geo (Sigef Geo) para melhorar a gestão dos contratos de 

georreferenciamento e certificação de imóveis rurais; realizou pregão eletrônico para contratação de 

serviços de georreferenciamento; discussão de alteração da legislação fundiária com os participantes do 

GEI. 

 

2. Análise dos resultados obtidos em relação à situação inicialmente diagnosticada durante a 

elaboração do plano estratégico do MDA em 2013 e aos avanços alcançados no exercício de 2014. 

 

Em 2014 foram beneficiadas pelo Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF) 1.505 

agricultores familiares, que representou o financiamento de mais de 20 mil hectares, com o investimento 

de mais de R$ 65 milhões de reais, sendo cerca de 6 milhões de recursos não reembolsáveis, investidos 

principalmente em regiões de extrema pobreza. 

Na regularização fundiária foram atendidas mias de 8.318 agricultores familiares, com o 

recadastramento de 34.025 imóveis, sendo que 25.122 imóveis foram georreferenciados. 

A Serfal publicou na plataforma INDE 41.637 parcelas de ocupações e/ou imóveis rurais,  

totalizando 89.102 no biênio 2013/2014; discutiu o aperfeiçoamento do marco legal em 3 reuniões do GEI, 

com a participação de representantes estaduais, além de representantes do governo federal e sociedade civil; 

intensificou a atuação da Câmara Técnica para Destinação de Terras Públicas, coordenada pela Serfal/MDA 

e pelo Departamento de Prevenção de Controle do Desmatamento (DPCD/MMA), que conta com a 

participação dos diversos órgãos públicos federais vinculados ao tema fundiário.  
 

3. Análise dos principais indicadores e macroprocessos, bem como contribuição de cada 

departamento do MDA e/ou Entidade externa na obtenção dos resultados obtidos. 

 

O macroprocesso que permite atingir a missão da secretária é o Ordenamento Fundiário na região 

da Amazônia Legal, que se dá por meio da identificação de quais são as áreas pertencentes a União, aos 

demais entes federados e à particulares; a correta demarcação e publicidade das informações referentes a 

cada uma das destinações previstas legalmente (Projetos de Assentamento, unidades de Conservação, 

Terras Indígenas, Áreas Militares, Perímetros Urbanos e Propriedades Particulares); e da qualificação do 

diálogo com outros órgãos e instituições que possuem atuação no tema fundiário. 

 

Principais indicadores:  
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QUADRO 16 – Principais Indicadores do Objetivo 3 

Indicador 
Previsto 

2014 

Realizado 

2013 

Realizado 

2014 
Meta 2015 

Número de imóveis regularizados pelos estados apoiados pela 

SRA, fora da Amazônia Legal. 
8.131 - 8.318  

Número de famílias beneficiadas pelo Programa Nacional de 

Crédito Fundiário 
5.000 1.436 1.505  

Área total adquirida pelos beneficiários do Programa Nacional de 

Crédito Fundiário 
- 28.530 20.251  

Área total georreferenciada na Amazônia Legal* 
15.000.000 

ha 
2.307.282 21.683.398 

30.000.000 

ha 

Número de parcelas rurais individuais regularizadas na 

Amazônia Legal (CDRU, título de propriedade, liberação de 

cláusulas)* 

10.683 4.649 10.535 39.000 

% área de terras públicas federais georreferenciadas sobre o total 

estimado de terras públicas federais na Amazônia Legal 
13,27% 2,04% 19,19% 26,55% 

% área de terras públicas federais destinadas pelo Terra Legal 

sobre o total estimado de terras públicas federais não destinadas 

na Amazônia Legal em 2009 

27,27% 4,20% 39,42% 54,55% 

 

4. Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nas principais ações orçamentárias relacionadas 

ao objetivo estratégico:  

 

QUADRO 17 – Principais Ações Orçamentárias do Objetivo 3 

          Unidade 

Análise Orçamento Previsto Orçamento Realizado Físico Previsto Físico Realizado de 

Orçamentária (Loa + Adicionais) (empenho liquidado)    Medida 

  Exercício RAP Exercício RAP Exercício RAP Exercício RAP Unidade 

Ação 210U 

PO 0009, 000B, 000A 
10.184.545 1.768.172 1.155.774 6.743.366 8131   1.363 4.474 Unidade 

 

 

QUADRO 18 – Resultados físicos e financeiros das principais ações orçamentárias do Objetivo 3 

AÇÕES Plano Orçamentário 

Financeiro 

previsto 

(LOA + 

adicionais) 

Financeiro realizado 

(liquidado) Físico 

previsto 

Físico realizado Unidade 

de 

medida Exercício RAP Exercício RAP 

210U 

Organização 

da Estrutura 

Fundiária 

0009 

Apoio aos Estados para 

Implementação do 

Cadastro de Terras 

1.422.430 0 241.813 1100 0 1100 Unidade 

000B 
Regularização Fundiária - 

Apoio aos Estados 
8.062.115 483.059 6.263.652 6096 253 3374 Unidade 

000A 

Regularização Fundiária - 

Capacitação aos 

Beneficiários 

700.000 672.714 237.900 1346 1110 0 Unidade 

 

5. Principais desafios: 

 

Trabalhar as dificuldades de identificação das terras devido inexistência de informações 

sistematizadas sobre as terras públicas federais, que dificultam a identificação das glebas e o levantamento 

dos dados necessários, inclusive de dados cartoriais. 

Qualificar e dinamizar a relação com os estados visando a regularização das terras estaduais; 

minimizar as dificuldades por parte dos órgãos estaduais para formalização e execução de convênios. 
 



 49 

3.3 Conclusão do Objetivo 3 

 

Avaliação do resultado: 

 

A Câmara Técnica para Destinação de Terras Públicas permitiu debater sobre o conjunto das terras, 

qualificando o diálogo entre os órgãos de forma a identificar a melhor finalidade para cada uma das áreas 

a serem destinadas, contribuindo assim, para o ordenamento territorial da Amazônia Legal. 

O Sigef Geo permitiu a visualização e gestão das terras públicas destinadas e a destinar, 

subsidiando as tomadas de decisão vinculadas ao tema do ordenamento territorial na Amazônia Legal. 

Nos debates sobre o marco legal, foi identificada a necessidade de se conhecer as legislações 

estaduais, identificar os pontos comuns e divergentes entre elas e com a legislação federal previamente ao 

encaminhamento de alterações ao Legislativo sobre o tema.  

 

 

OBJETIVO 4 
 

3.1  Descrição do Objetivo 4 

 
Nome do objetivo  Democratização do acesso a terra e conquista da paz no campo 

Responsável 

Secretaria de Reordenamento Agrário – SRA, Secretaria Executiva e Ouvidoria Agrária 

Nacional e Secretaria Extraordinária de Regularização Fundiária na Amazônia Legal-Serfal 

Definição geral 

Promover a democratização do acesso à terra, com ações de reforma agrária e fundiárias, observando as especificidades 

de cada território e bioma e a função social da propriedade, contribuindo para o desenvolvimento rural sustentável, a 

superação da pobreza e a paz no campo. 

 

3.2 Análise do Objetivo 4 

1.Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando os 

principais avanços obtidos no exercício de 2014 em relação ao exercício de 2013. 

 

Dentre os resultados dos trabalhos de mediação de conflitos agrários, principalmente por meio das 

reuniões e audiências públicas da OAN e CNVC, pode-se apontar:  

- celebração de acordo entre as partes para permanência das famílias acampadas no local: firma-

se um acordo de convivência pacífica entre os ocupantes e o proprietário ou pretenso proprietário da área, 

de forma que os trabalhadores rurais sem-terras limitam a ocupação a um espaço definido, sem intervir na 

exploração do restante do imóvel, até que o Incra defina a possibilidade de obtenção do imóvel, para fins 

de reforma agrária, ou o Poder Judiciário aprecie as questões relativas à posse e domínio da área em questão. 

- celebração de acordo para desocupação voluntária e pacífica de imóveis, nos casos em que o 

Incra e demais órgãos ligados à reforma agrária e regularização fundiária atestam a impossibilidade de 

obtenção do imóvel para fins de assentamento das famílias ocupantes. Nessas situações primeiramente é 

feito um trabalho de esclarecimento junto às famílias acampadas e, após a obtenção do acordo, geralmente 

um servidor ligado à OAN ou às Ouvidorias Agrárias Regionais do Incra acompanha no local a 

desocupação, que ocorre sem a necessidade de uso de força policial, com vantagens econômicas para o 

aparelho estatal e efetivando uma política preventiva contra eventuais violações de direitos decorrentes da 

execução de mandado de reintegração de posse. 

- observância do Manual de Diretrizes Nacionais para Execução de Mandados Judiciais de 

Manutenção e Reintegração de Posse Coletiva nos casos em que não foi possível obter acordo para 

desocupação voluntária do imóvel. Sempre que possível o cumprimento do mandado judicial de 

reintegração de posse é acompanhado no local por um servidor ligado à OAN ou às Ouvidorias Agrárias 

Regionais do Incra, que atua de forma preventiva contra eventuais violações de direitos decorrentes da 

execução do mandado de reintegração em questão. 
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- diminuição da tensão social e violência no campo, por meio da emissão de documentos e 

encaminhamentos decorrentes das reuniões e audiências públicas da OAN e CNVC. A presença do Estado 

Brasileiro na região do conflito, representada pelos órgãos que tratam das questões ligadas aos conflitos no 

campo, bem como o trabalho de esclarecimento e mediação, resultam na diminuição do clima de tensão e 

previne embates, evitando ameaças, agressões, homicídios e outros crimes. 

- inclusão de trabalhadores rurais no Programa de Proteção de Defensores de Direitos Humanos. 

- facilitação do acesso de famílias de trabalhadores rurais à programas e políticas públicas.  

- agilização da execução do Programa de Reforma Agrária e atividades de regularização fundiária, 

por meio de gestões da OAN e da CNVC junto aos diversos órgãos envolvidos. 

A Serfal  atuou na: 

- melhoria das condições de fiscalização técnica dos contratos de georreferenciamento por meio 

do acompanhamento e disponibilização das informações via internet para os fiscais; 

- alteração da forma de assentimento do CDN de parcela para gleba na titulação de particulares; 

- otimização da titulação de áreas de até 4 módulos fiscais com a utilização de Parecer Jurídico 

Referencial. 

- qualificação das destinação de terras para outros órgãos 

- na integração da regularização fundiária e ambiental por meio de mutirões. 

 

2.Análise dos resultados obtidos em relação à situação inicialmente diagnosticada durante a elaboração 

do plano estratégico do MDA em 2013 e aos avanços alcançados no exercício de 2014. 

 

A meta de georreferenciamento de 15 milhões de hectares prevista para o Plano estratégico foi 

superada, alcançando 21,3 milhões de hectares georreferenciados somente no ano de 2014, totalizando 28 

milhões de hectares georreferenciados. É importante destacar que deste resultado, 17,6 milhões de hectares 

correspondem ao georreferenciamento de perímetros de glebas públicas, enquanto os 10,3 milhões de 

hectares restantes correspondem a ocupações a serem regularizadas. Essa tipificação do 

georreferenciamento só foi possível a partir da entrada em operação do Sigef Geo (Sistema de Gestão 

Fundiária) em novembro de 2013. O uso do Sigef propiciou a redução do tempo de titulação e das 

possibilidades de erro em relação aos levantamentos. No exercício, o sistema foi aperfeiçoado através de 

ações de treinamento e  qualificação de usuários. Esses resultados são decorrentes das inovações 

implementadas no âmbito da Serfal para acelerar o processo de destinação de terras públicas. 

Foi destinada a outros órgãos a área correspondente 9 milhões de hectares em 2014. a Câmara 

Técnica de Destinação e Regularização de Terras Públicas Federais, criada em 2013, deu maior  celeridade 

à destinação de terras..  Resultado de alterações normativas e de gestão realizada ao longo do segundo 

semestre de 2014, foi possível acelerar o processo de destinação de áreas em glebas públicas federais, 

chegando a 10 milhões de hectares destinados. 

 

3.Análise dos principais indicadores e macroprocessos, bem como contribuição de cada departamento 

do MDA e/ou Entidade externa na obtenção dos resultados obtidos. 

 

A destinação de áreas para regularização de ocupações por posseiros e populações tradicionais era 

desempenhada até 2009 pela Diretoria de Ordenamento Fundiário do INCRA. Desde o exercício de 2009, 

a partir da Lei nº. 11.952/2009, foi reestruturada a forma de execução da regularização fundiária na 

Amazônia Legal, passou a ser coordenada pela Serfal e operacionalizado pela SRFA/INCRA. 

A Serfal tem por definição realizar a identificação e efetivação da destinação das terras públicas 

federais não destinadas no âmbito da Amazônia Legal, por meio da afetação para uso de interesse público; 

da doação para Estados e Municípios; ou da regularização fundiária dos ocupantes que atendam os critérios 

da Lei 11.952/2009. Promoção da gestão da malha fundiária, assim como da segurança jurídica, no campo 

e nas cidades, e acesso às políticas públicas de desenvolvimento sustentável. 

 

Principais indicadores: 
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QUADRO 19 – Principais Indicadores do Objetivo 4 
Indicador Previsto 2014 Realizado 2013 Realizado 2014 Meta 2015 

Número de famílias beneficiadas pelo 

Programa Nacional de Crédito 

Fundiário 

5.000 1.436 1.505  

Área total adquirida pelos 

beneficiários do Programa Nacional 

de Crédito Fundiário 

- 28.530 20.251  

Índice de redução das mortes 

decorrentes de conflitos agrários em 

relação ao exercício anterior 

<6 - - <9 

Área total georreferenciada na 

Amazônia Legal (em hectares)* 14.000.000 2.307.282 21.307.934 30.000.000 

Área total destinada na 

Amazônia Legal (em hectares)* 2.800.000 353.262 10.109.249 15.000.000 

 

 

4. Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nas principais ações orçamentárias relacionadas 

ao objetivo estratégico: 

 

QUADRO 20 - Principais ações orçamentárias do Objetivo 4 

          Unidade 

Análise Orçamento Previsto Orçamento Realizado Físico Previsto Físico Realizado de 

Orçamentária (Loa + Adicionais) (empenho liquidado)     Medida 

  Exercício RAP Exercício RAP Exercício RAP Exercício RAP Unidade 

Ação 210Q  

PO 0001, 0002, 

0003, 0004, 0005 

58.096.408 8.155.662 8.053.588 17.862.205 3 

  

2 1.059 Unidade 

Ação 210X  

PO 0007 
1.000.000 60.592 56 544.940 700 

  
0 396 Unidade 

Ação 00M4 

PO 000B 
14.846.415 37.379.492 1.108.699 667.441 6 

  
6 0 Unidade 

Ação 0061 300.000.000 101.393.974 154.128.724 0 11000   1.505 0 Unidade 
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QUADRO 21 - Resultados físicos e financeiros das principais ações orçamentárias do Objetivo 4 

AÇÕES Plano Orçamentário 

Financeiro 

previsto (LOA + 

adicionais) 

Financeiro realizado (liquidado) Físico 

previsto 

Físico realizado Unidade de 

medida 
Exercício RAP Exercício RAP 

210Q 

Estruturação e 

Consolidação de 

Unidades Produtivas - 

Crédito Fundiário - 

Produto: Família 

beneficiada (unidade) 

0001 

Monitoramento e 

Avaliação do 

Programa Nacional 

de Crédito Fundiário 

100.000 0 0 1 0 0 Unidade 

0002 

Estruturação de 

Unidades Produtivas 

e Investimentos 

Comunitários - 

Combate à Pobreza 

Rural 

38.933.962 2.351.667 10.423.561 6904 100 500 Unidade 

0003 

Capacitação de 

Executores e 

Beneficiários do 

Crédito Fundiário 

3.000.000 2.421.864 3.235.000 2000 2500 0 Unidade 

0004 

Consolidação de 

Unidades Produtivas 

Financiadas pelo 

Fundo de Terras e da 

Reforma Agrária 

6.898.281 0 2.009.970 1500 0 500 Unidade 

0005 

Apoio aos 

Executores e Rede 

de Apoio do 

Programa Nacional 

de Crédito Fundiário  

9.164.165 3.280.058 2.183.128 9825 6800 0 Unidade 

0061 
Concessão de Crédito para Aquisição de Imóveis Rurais 

e Investimentos Básicos - Fundo de Terras (UO 74906) 
300.000.000 154.128.724 0 11000 1.505 0 Unidade 

210X 

Apoio ao 

Desenvolvimento 

Sustentável 

0007 
Implantação de 

Bibliotecas Rurais 
1.000.000 0 544.490 500 0 396 Unidade 
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AÇÕES Plano Orçamentário 
Financeiro previsto 

(LOA + adicionais) 

Financeiro realizado (liquidado) 
Físico previsto 

Físico realizado Unidade de 

medida Exercício RAP Exercício RAP 

210R 

Assistência 

Social e 

Pacificação 

no Campo - 

Produto: 

Família 

assistida 

(unidade) 

0001 

Assistência 

Social, 

Técnica e 

Jurídica às 

Famílias 

Acampadas 

 2.530.000,00  1.002.876,16  625.224,43  115.000 52.225   Não se aplica 
Família 

assistida 

0002 

Prevenção de 

Tensão Social 

e Violência no 

Campo 

 2.550.000,00  926.798,59  709.656,08       50  76  Não se aplica 
Operação 

realizada 

0003 

Capacitação 

de Mediadores 

de Conflitos 

Sociais 

     300.000,00          100      2    Unidade 

0004 

Atendimento 

de Denúncias - 

Ouvidoria 

Agrária 

Nacional 

   35.555,00      Unidade 

0005 

Mediação de 

Conflitos 

Agrários 

 1.800.000,00  459.846,96  3.933,08   145 85  Não se aplica 
Conflito 

atendido 
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5.Principais desafios:  

 

No âmbito da Ouvidoria Agrária Nacional um dos maiores desafios é obter, por meio de gestão 

junto aos órgãos competentes, resultados estruturantes, ou seja, medidas que combatam não só os efeitos 

mas também as causas da violência no campo, como por exemplo a promoção da regularização fundiária e 

a prevenção de crimes ambientais. 

Na regularização fundiária da Amazônia legal, a falta de um mercado estruturado de empresas 

prestadoras do serviço de georreferenciamento na Amazônia Legal para atender as necessidades da 

secretaria assim como o reduzido número de profissionais habilitados; 

Identificar e medir as áreas urbanas para acelerar as doações aos municípios e estados. Destacar 

as áreas já destinadas ou inalienáveis nos estados de Roraima, Amapá e Mato Groso que estiverem dentro 

das glebas e então realizar o repasse das áreas remanescentes. 

 

3.3 Conclusão do Objetivo 4 

 

As inovações realizadas pela Serfal possibilitaram obter significativos resultados durante o ano de 

2014 em relação aos anos anteriores.  A meta de georreferenciamento prevista para o ano de 2014 foi 

ultrapassada em 52%. Outro resultado importante refere-se a instrução dos processos de regularização 

fundiária que em 2014 se tornou mais célere, permitindo a titulação em menor tempo. 

Ações para melhoria do desempenho: 

- Acompanhamento do plano operacional com a metodologia PDCA;  

- Digitalização, catalogação e vetorização do acervo fundiário; 

- Regulamentação e implementação do uso de sensoriamento remoto para o georreferenciamento 

de grandes áreas; 

- Contratação de serviços de apoio à fiscalização do georreferenciamento 

- Mobilização dos prefeitos para regularização urbana 

- Automatização da destinação e regularização rural e urbana  
 

 

OBJETIVO 5 
 

3.1 Descrição do Objetivo 5 

 
Nome do objetivo  Autonomia das Mulheres Rurais 

Responsável Diretoria de Políticas para Mulheres Rurais 

Definição geral         

Promover a autonomia das mulheres no meio rural, com garantia de direitos à cidadania, terra, recursos naturais, produção e a 

participação social. 

 

3.2 Análise do Objetivo 5 

 

1. Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando os 

principais avanços obtidos no exercício de 2014 em relação ao exercício de 2013. 

 

O Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural (PNDTR) completa dez anos em 

2014 e nesse período se firmou como a principal porta de entrada para as políticas de inclusão 

produtiva.  Em 2013, o Programa comemorou a meta histórica de 1 milhão de mulheres rurais beneficiadas, 

com mais de 5 mil mutirões realizados desde a sua criação. Em 2014 foram realizados 971 mutirões em 

659 Municípios, com 133.282 mulheres atendidas, por meio da emissão de 300.020 documentos. O PNDTR 

teve como prioridade o público do BSM e dos Territórios da Cidadania, onde também estão sendo apoiados, 

65 territórios com ações específicas para mulheres em parceria com as Instituições de Ensino Superior. 
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As ações do Programa de Organização Produtiva para as Mulheres Rurais beneficiaram 3.555 

mulheres* e, no que diz respeito à Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater), foram assistidas 2.320 

mulheres*. Além disso, as chamadas públicas de Ater consolidaram 50% de atendimento para as 

trabalhadoras nos chamamentos mistas do Incra e do MDA em 2014, resultado da Conferência Nacional de 

Desenvolvimento Rural Sustentável realizada no ano anterior. 

 

2. Análise dos resultados obtidos em relação à situação inicialmente diagnosticada durante a elaboração 

do plano estratégico do MDA em 2013 e aos avanços alcançados no exercício de 2014. 

Respondido tópico 1 (acima). 
 

3. Análise dos principais indicadores e macroprocessos, bem como contribuição de cada departamento do 

MDA e/ou Entidade externa na obtenção dos resultados obtidos. 

 

ILUSTRAÇÃO 1 – Principais Indicadores e Macroprocessos 

 
Os indicadores 1.2 -1.7 – 1.8 não haviam previsão de cumprimento de meta  

Os indicadores 1.9 – ação e de competência do MDS 

2.050
2.320

1.500

2.000

2.500

Previsto 2014 Realizado 2014

1.1 N° de mulheres 
atendidas em 

chamadas de …

50%

55,32%

45%

50%

55%

60%

Previsto 2014 Realizado 2014

1.3 % de mulheres entre 
os beneficiários de 

chamadas públicas de …

23

21

20

22

24

Previsto 2014 Realizado 2014

1.4 N° de projetos de 
organização 

produtiva de …

300.000

300.020

299.980

300.000

300.020

300.040

Previsto 2014 Realizado 2014

1.5 N° de documentos 
emitidos nos mutirões do 

PNDTR

175.000
133.282

0

100.000

200.000

Previsto 2014 Realizado 2014

1.6 N° de mulheres 
atendidas nos mutirões do 

PNDTR
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Os indicadores 1.11 e 1.12 e de competência do INCRA 

 

 

 

 

QUADRO 22 - Principais indicadores do Objetivo 5 

Indicador Previsto 2014 Realizado 2013 Realizado 2014 Meta 2015 

N° de mulheres atendidas em chamadas de 

Assistência Técnica Especializada para 

Mulheres Rurais1 

2.050 2.400 2.320 1.480 

N° total de mulheres atendidas em 

chamadas públicas de ATER2 
- 122.519 135.5743 - 

% de mulheres entre os beneficiários de 

chamadas públicas de ATER 
Mínimo 50% 57,90% 55,32% Mínimo 50% 

N° de projetos de organização produtiva de 

mulheres apoiados 
23 14 21 10 

N° de documentos emitidos nos mutirões 

do PNDTR 
300.000 405.524 300.020 246.954 

N° de mulheres atendidas nos mutirões do 

PNDTR 
175.000 199.425 133.282 242.208 

N° de mulheres titulares de contratos do 

PRONAF4 
- 515.106 306.0585 - 

% de contratos com mulheres no PRONAF 

em relação ao total de contratos 
Mínimo 35% 27,06% 26,81% Mínimo 35% 

N° total de mulheres titulares de contratos 

do PAA* 
- 19.573 25.393 - 

% de contratos com mulheres no PAA em 

relação ao total de contratos* 
Mínimo 40% 47,26% 49,57% Mínimo 40% 

N° de mulheres assentadas em 

assentamentos criados / reconhecidos pelo 

Incra** 

- 22.089 19.6416 - 

% de mulheres assentadas em 

assentamentos criados / reconhecidos pelo 

Incra** 

- 72,22% 69,68% - 

 

 

 

4. Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nas principais ações orçamentárias relacionadas ao 

objetivo estratégico: 

 

Resultados físicos e financeiros das principais ações orçamentárias. 

 

 

 

                                                 
1 N° de mulheres previstas nos projetos de ATER Especializada para Mulheres contratados. 
2 Descontadas as chamadas de ATER Mulheres e para o público da RA. 
3 Dados de 19/11/2014 
4 Safra 13/14 e 14/15 
5 Dados até 12/2014 
6 Dados de 21/12/2014 

Legenda para coluna “Realizado” 
Conforme planejado Merece atenção Desconforme 
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QUADRO 23 - Principais indicadores do Objetivo 5 
 

AÇÕES Plano Orçamentário 

Financeiro 

previsto (LOA + 

adicionais) 

Financeiro realizado 

(liquidado) 
Físico 

previsto 

Físico realizado 
Unidade de medida 

Exercício RAP Exercício RAP 

210W 

Apoio à 

Organização 

Econômica e 

Promoção da 

Cidadania de 

Mulheres 

Rurais; 

Produto: 

Mulher 

atendida 

(unidade) 

0001 
Organização Produtiva de 

Trabalhadoras Rurais  3.500.000,00  910.273,92  564.106,78  6 9 - Projeto Apoiado (unidade) 

0002 
Documentação da 

Trabalhadora Rural  500.000,00  32.255,18    6.667 
6.667 

- 

Documento Emitido 

(unidade) 

0004 

Brasil Sem Miséria - 

Documentação da 

Trabalhadora Rural  16.000.000,00 

6.775.037,94

   3.140.142,24  180.000 

293.020 

- 

Documento Emitido 

(unidade) 

0005 

Territórios da Cidadania - 

Organização Produtiva de 

Trabalhadoras Rurais  9.000.000,00 

 2.340.642,9

8  4.346.375,80  17 13 - Projeto Apoiado (unidade) 

0006 

Territórios da Cidadania - 

Documentação da 

Trabalhadora Rural  500.000,00      13.333  0 - 

Documento Emitido 

(unidade)  

0007 

Territórios da Cidadania - 

Apoio ao Planejamento e à 

Gestão Social com 

Perspectiva de Gênero no 

Desenvolvimento 

Territorial Rural  3.000.000,00 

 1.915.942,2

6 

  

937.145,68 

  3.500 5.830 - Mulher atendida (unidade) 

210O 

Assistência 

Técnica e 

Extensão 

Rural para 

Agricultura 

Familiar- 

Produto: 

Agricultor 

assistido 

(unidade) 

000C 

Territórios da Cidadania - 

Assistência Técnica 

Especializada para 

Mulheres Rurais 

 6.938.000,00    1.503.818,97  9 13 - Projeto Apoiado (unidade)  
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5. Principais desafios: 

 

CIDADANIA  

Qualificar a Gestão do Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural; Implantar as 

unidades fluviais na Região Norte; 

Monitorar e qualificar o PNDTR nos ESTADOS 

  

AUTONOMIA ECONÔMICA 

Efetivar e Qualificar os 50% de ATER; Facilitar do acesso ao crédito Pronaf (Pronaf Mulher); PAA 

– avançar na estratégia do acesso às mulheres; Estabelecer novas estratégias para apoio financeiro aos 

Grupos Produtivos 

 

EFETIVAR O ACESSO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS 

Ampliar o atendimento das mulheres (executar políticas em todas as unidades do MDA/Incra); 

Qualificar os instrumentos de monitoramento (Planejamento, Siater, Dap, Sipra, Crédito, PAA etc.) 

 

DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL 

Fortalecer os Comitês de Mulheres para acesso a políticas públicas nos Territórios 

 

3.3 Conclusão do Objetivo 5 

 

Muito se avançou principalmente com a institucionalização das políticas para as mulheres, tanto 

com a consolidação dos projetos e programas específicos para as mulheres, como nas diferentes normativas 

e legislações foram revisadas e outras tantas elaboradas. Marcos operacionais foram alterados e a inclusão 

das mulheres, independentemente de sua situação civil, foi se firmando como uma prática cotidiana nos 

espaços de planejamento, execução e monitoramento da política pública no MDA. Embora, alguns desafios 

se apresentem como desafio, avançar em ações de apoio a agregação de valor (agroindustrialização) e 

comercialização da produção dos grupos produtivos de mulheres, com destaque para aporte de recursos 

para infraestrutura e qualificação de normativos sanitários. 

Na reforma agrária, há que se consolidar uma estratégia de qualificação dos serviços da ATER para 

efetivação dos projetos de inclusão e desenvolvimento da produção para os grupos de mulheres, além de 

atuar na inclusão das mulheres no processo de titulação das terras. 

Segue a necessidade de, cada vez mais, incorporar e qualificar a participação das mulheres e suas 

organizações econômicas e representativas nos espaços de planejamento, elaboração e monitoramento da 

política pública. 

No tema dos cuidados e socialização do trabalho doméstico há que se avançar em ações estruturantes 

tais como a implementação de escolas de educação infantil no/do campo e oferta de equipamentos sociais 

de usos coletivos no meio rural. 

Por fim, coloca-se como desafio constante visibilizar o protagonismo das mulheres e seu papel na 

segurança alimentar em suas diferentes escalas e difundir as políticas públicas e as mudanças em cursos 

prol igualdade entre mulheres e homens. 
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OBJETIVO 6 
 

3.1 Descrição do Objetivo 6 

 

Nome do objetivo  Promoção do Etnodesenvolvimento 

Responsável Coordenação Geral de Políticas para Povos e Comunidades Tradicionais 

Definição geral  

Promover o acesso dos Povos e Comunidades Tradicionais às políticas produtivas, de garantia de direitos e à regularização 

fundiária dos territórios, contribuindo para o seu Etnodenvolvimento.  

 

3.2 Análise do Objetivo 6 

1. Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando os 

principais avanços obtidos no exercício de 2014 em relação ao exercício de 2013. 

 Em 2014 foram finalizados os contratos resultantes da primeira Chamada Pública para Quilombolas 

no âmbito do Plano Brasil Sem Miséria, lançada em 2011 (Chamada Pública 003/2011), incluindo o 

fomento produtivo do MDS. Como resultado, foi concluído o atendimento do serviço de ATER para 1655 

famílias quilombolas, sendo 765 famílias no estado de Minas Gerais, 410 famílias em Pernambuco e 480 

famílias no Maranhão. O atendimento teve início em 2012, transcorrendo durante os anos de 2012, 2013 e 

finalizando em agosto de 2014. Como resultado do monitoramento realizado por MDA e MDS durante a 

execução da ATER, bem como das informações e propostas trazidas pela sociedade civil nos Seminários 

de ATER, realizados em 2012, foi possível aprimorar os instrumentos institucionais para execução a 

chamada, tais como os editais de chamada pública e as ferramentas de gestão e acompanhamento. 

 Durante o ano de 2014 teve continuidade a execução dos contratos iniciados em 2013 e realizadas 

novas contratações. A Chamada Pública 009/2012 para Comunidades Quilombolas, lançada em 2012, teve 

suas contratações realizadas em 2013, sendo assinados quatro contratos para atendimento de 3.400 famílias 

no âmbito do Plano Brasil Sem Miséria, abarcando os estados de Alagoas, Pará, Piauí e Maranhão. Em 

2014 foi realizada contratação para o atendimento de 1.100 famílias no estado de Goiás, além de Acordo 

de Cooperação Técnica com o Estado da Bahia para atendimento de 2.640 famílias quilombolas, em 

continuidade a contrato encerrado em 2013. 

 Durante os anos de 2013 e 2014 foram realizados contratos para atendimento de pescadores e 

pescadoras artesanais, enquadrados nos parâmetros do Plano Brasil Sem Miséria, em seis municípios 

selecionados na Bahia e Pará. Assim, a Chamada Pública 004/2012 resultou na contratação de serviços de 

ATER para 2.500 famílias de pescadores/as artesanais em 2013, e em 2014 foi realizada contratação para 

atendimento de 1.000 famílias. 

 No início de 2013 foi lançada a primeira Chamada Pública para Povos Indígenas no âmbito do Plano 

Brasil Sem Miséria, atendendo 1.500 famílias no estado do Rio Grande do Sul, com execução durante os 

anos de 2014 e 2015. 

 Em 2013 tiveram início os processos de articulação para o lançamento das próximas chamadas, e, 

como resultado, em 2014 foram lançadas cinco chamadas públicas pela CGPCT para povos e comunidades 

tradicionais, que ainda estão abertas para recebimento de propostas. Assim, foram lançadas quatro 

chamadas públicas para atendimento de 7.890 famílias indígenas nos estados do Amazonas, Mato Grosso 

do Sul e Roraima, e uma chamada pública para atendimento de 5.000 famílias quilombolas nos estados do 

Amapá, Bahia, Mato Grosso, Minas Gerais e Pará. 

 

2. Análise dos resultados obtidos em relação à situação inicialmente diagnosticada durante a elaboração 

do plano estratégico do MDA em 2013 e aos avanços alcançados no exercício de 2014. 

 

 Dentro do Planejamento Estratégico do MDA, o objetivo da CGPCT será atingido com a adoção de 

duas estratégias: ampliação da participação dos povos e comunidades tradicionais nas políticas de 
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desenvolvimento territorial e nos espaços de participação e de controle social, e fortalecimento da 

organização produtiva sustentável dos povos e comunidades tradicionais. Para a ampliação da participação 

de PCTs forma estabelecidas metas para duas ações estratégicas, para atendimento até 2015: 1) a criação 

de 5 (cinco) câmaras temáticas específicas para PCTs nos colegiados territoriais, proposta apontada na 

Conferência Setorial de Povos e Comunidades Tradicionais, em julho de 2013, e encaminhada ao 

CONDRAF, e 2) a realização da Conferência Setorial de PCTs no âmbito da II CNDRSS, o que foi 

efetivado no ano de 2013. O fortalecimento da organização produtiva sustentável de PCTs, por sua vez, 

será desenvolvido a partir de 5 (cinco) ações estratégicas, também com execução prevista até 2015: 1) 

ampliação da emissão de DAP para PCTs; 2) aumento da capacitação dos PCTs para acesso ao PAA e 

PNAE; 3) implantação do Selo Quilombola; 4) apoio à formalização e a qualificação da gestão dos grupos 

produtivos de PCTs; e 5) desenvolvimento de ações de organização e inclusão socioprodutiva de grupos de 

PCTs em agroindústrias, PAA e outras. Das ações estratégicas definidas, foram executadas em 2013 a 

realização da Conferência Setorial de PCTs e a implantação do Selo Quilombos do Brasil, com emissão de 

selos para 15 produtos quilombolas no Mato Grosso. Em 2014 foram emitidos mais 23 selos para o estado 

da Bahia, totalizando 38 selos emitidos. Referente à ampliação de DAPs para PCTS, foi efetivada a 

articulação para emissão e DAP para quilombolas em 2013, através da Portaria MDA 90/2013, e em 2014 

foi emitida a Portaria MDA 21/2014, que permite a entidades prestadoras de ATER emitirem DAPs para 

os beneficiários da chamada durante a execução da chamada pública. Entre 2013 e 2014 houve um 

incremento no número de DAPs emitidas para PCTs de 45,87% (passando de 295.000 para 545.281, com 

incremento significativo em DAPs para pescadores e pescadoras artesanais e extrativistas). 

 Considerando o aumento da capacitação dos povos e comunidades tradicionais para acesso ao PAA 

e PNAE, bem como o desenvolvimento de ações de organização e inclusão socioprodutiva de grupos de 

PCTs e, agroindústrias, PAA e outras, foram realizadas em 2014 4 (quatro) oficinas de capacitação nos 

estados da Bahia, Minas Gerais, Maranhão e Rio Grande do Sul para as comunidades quilombolas, 

objetivando a inserção desse público nos mercados gerias e institucionais. 

 

3. Análise dos principais indicadores e macroprocessos, bem como contribuição de cada departamento 

do MDA e/ou Entidade externa na obtenção dos resultados obtidos. 

 

ILUSTRAÇÃO 2 – Gráfico dos Principais indicadores do Objetivo 6 
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QUADRO 24 - Principais indicadores do Objetivo 6 
Indicador Previsto 2014 Realizado 

2013 

Realizado 

2014 

Meta 2015 

Número de famílias atendidas por chamadas de ATER 

para indígenas 

3750 1800 0 (0%) 14590 

Número de famílias atendidas por chamadas de ATER 

para comunidades quilombolas 

5000 3400 3740 (74,8%) 5000 

Número de famílias atendidas por chamadas de ATER 

para pescadores artesanais 

- 2500 1000 - 

Número de comunidades quilombolas com território 

regularizado pelo Incra (CDRU e títulos definitivos)* 

Não se aplica 

à CGPCT 

Não se aplica à 

CGPCT 

Não se aplica à 

CGPCT 

Não se aplica 

à CGPCT 

Área indenizada pelo Incra a ocupantes de imóveis em 

áreas reconhecidas para as comunidades quilombolas 

(hectares)* 

Não se aplica 

à CGPCT 

Não se aplica à 

CGPCT 

Não se aplica à 

CGPCT 

Não se aplica 

à CGPCT 

* Orçamento do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

 

4. Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nas principais ações orçamentárias relacionadas 

ao objetivo estratégico: 

 

QUADRO 25 – Principais ações orçamentárias do Objetivo 6 

Análise 

Orçamentária 

Financeiro Previsto 

(Loa + Adicionais) 

Financeiro 

Realizado 

(liquidado) 

Físico Previsto Físico Realizado Unidade de Medida 

Exercício RAP Exercício RAP Exercício RAP Exercício RAP Exercício RAP 

PO: 000E 4.443.209  00  00 00   3750  00 00   00  00 00  

PO: 0009 8.075.352   3.128.547 00  00   5000 00  00  00  00  00 
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QUADRO 26 - Resultados físicos e financeiros das principais ações orçamentárias do Objetivo 6 

AÇÕES Plano Orçamentário 

Financeiro 

previsto 

(LOA + 

adicionais) 

Financeiro realizado 

(liquidado) Físico 

previsto 

Físico realizado Unidade 

de 

medida Exercício RAP Exercício RAP 

210O 

Assistência 

Técnica e 

Extensão 

Rural para 

Agricultura 

Familiar- 

Produto: 

Agricultor 

assistido 

(unidade) 

000D 

Assistência 

Técnica e 

Extensão 

Rural para 

Comunidades 

Quilombolas               

0009 

Brasil Sem 

Miséria - 

Assistência 

Técnica e 

Extensão 

Rural para 

Comunidades 

Quilombolas 8.075.352 3.128.547  5000 1100     

0002/ 

Assistência 

Técnica e 

Extensão 

Rural em 

Áreas 

Indígenas               

000E/ 

 Brasil Sem 

Miséria - 

Assistência 

Técnica e 

Extensão 

Rural em 

Áreas 

Indígenas 4.443.209     3750       

 

5. Principais desafios: 

 

O principal desafio para mensuração das atividades voltadas para Povos e Comunidades 

Tradicionais é a identificação das ações dentro da totalidade da Assistência Técnica e Extensão Rural 

realizada pelo MDA. As ações de ATER para indígenas, quilombolas e pescadores/as artesanais constituem 

Planos Orçamentários dentro da ação de Assistência Técnica, e a ausência de informações sistematizadas 

de amplo acesso sobre o perfil das DAPs específicas para povos e comunidades tradicionais dificulta a 

identificação dos beneficiários de todas as ações do MDA. Além disso, há carência de instituições 

especializadas no atendimento de ATER a povos e comunidades tradicionais, dificultando a seleção de 

entidades e efetiva execução das políticas públicas. 

 

3.3 Conclusão do Objetivo 6 

 

Avaliação do resultado 
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Durante o ano de 2014 a CGPCT consolidou a sistemática de gestão e acompanhamento das 

ações voltadas para povos e comunidades tradicionais, realizando articulações para ampliar a eficácia 

das atividades desenvolvidas. A avaliação das ações resultou no lançamento de diversas chamadas 

em 2014, com contratação e execução previstas para 2015, incorporando qualitativamente a 

experiência acumulada com as chamadas encerradas e o retorno dado pelas entidades executoras e 

pelos beneficiários. 

 

            Ações para melhoria de desempenho 

 

Continuidade no aprimoramento dos processos de gestão e acompanhamento da execução; 

aprofundamento das articulações para inclusão dos dados de povos e comunidades tradicionais nos 

sistemas do MDA (DAP, Pronaf, entre outros); sistematização dos dados obtidos por fontes internas 

(MDA), interinstitucionais (demais órgãos do Governo Federal) e externas (entidades e 

beneficiários). 

  
    

OBJETIVO 7 

 

3.1 Descrição do Objetivo 7 

 
Nome do objetivo Autonomia e emancipação da juventude rural 

Responsável Secretaria Executiva 

Definição geral  

Promover a autonomia e a emancipação da juventude rural, contribuindo para sua permanência no campo e para 

sucessão rural 

 

3.2 Análise do Objetivo 7 

 

O Ministério do Desenvolvimento Agrário possui, desde 2011, uma Assessoria de 

Juventude. Além da Assessoria, no âmbito do Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural 

Sustentável e Solidário (Condraf), há o Comitê Permanente de Juventude Rural, composto por 

representantes do governo e dos movimentos sociais de juventude rural. Esses dois espaços 

institucionais são responsáveis pelo grosso da formulação e da discussão sobre a juventude rural no 

Ministério. A autonomia e a emancipação da juventude rural são pautas históricas dos movimentos 

de juventude do campo. Apesar de constituir cerca de 27% da população das áreas rurais, parcela 

expressiva da juventude não possui sua própria terra e tem dificuldade em acessar crédito e assistência 

técnica. O acesso a essas três políticas terra, crédito e assistência técnica é um dos condicionantes da 

promoção da autonomia e emancipação da juventude rural. A visibilidade dos e das jovens rurais e 

dos movimentos de juventude e os canais de interlocução e participação social também são de 

fundamental importância para a promoção da autonomia e da emancipação da juventude rural. Desta 

forma, a condição dos/das jovens rurais como sujeitos políticos, econômicos, sociais e culturais baliza 

a formulação das políticas do MDA. Tendo em vista essas questões, os esforços do MDA foram 

orientados em quatro eixos: 

 

1. O Comitê Permanente de Juventude Rural do Condraf (CPJR/Condraf); 

2. Chamada Pública de Assistência Técnica e Extensão Rural; 

3. As políticas de acesso à terra (crédito fundiário e reforma agrária); 

4. As políticas de acesso ao crédito (Pronaf-Jovem); 

5. Formação de jovens agricultores/as e intercâmbio regional no âmbito do Mercosul;  
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6. Construção de ações integradas a outros Ministérios.  

 

1 e 2_O CPJR/Condraf reuniu-se ao longo de 2014 com o objetivo de avaliar as políticas 

públicas de juventude do MDA, além de propor alterações e aperfeiçoamento em tais políticas. Uma 

das principais ações do CPJR no ano de 2014 foi o mapeamento e a qualificação da demanda para a 

Chamada Pública de ATER para jovens voltada para  a agroecologia. Os movimentos de juventude 

rural com cadeira no Comitê mapearam a presença de jovens nos territórios em todo o país a fim de 

delinear os lotes da Chama Pública.  

 

3_No que diz respeito ao Programa Nacional de Crédito Fundiário, em 2014, foram 

aprovadas alterações no Regulamento Operativo do Fundo de Terras e da Reforma Agrária que 

possibilitaram a utilização do crédito do Programa para a compra de terra entre herdeiros. Esta medida 

tem grande impacto sobre a juventude rural e sobre o enfrentamento da questão do êxodo rural da 

juventude, pois a propriedade da terra é o primeiro passo para a estruturação de um plano de 

organização produtiva dos e das jovens que vivem no campo.  

Em 2013 foi estabelecida a cota de 5% dos jovens nos novos assentamentos da reforma 

agrária. No ano de 2014 a proporção de jovens assentados foi aproximadamente 40%. Das 32.019 

famílias assentadas, foram 12.803 jovens assentados.   

 

4_No âmbito do acesso ao crédito, destacamos a ampliação do crédito específico para a 

juventude, o Pronaf-Jovem. Em 2014, o número de operações de crédito no valor de R$ 15.000,00 

passou de uma para três. Isto é, se antes os/as jovens podiam requerer apenas uma operação de R$ 

15.000,00, agora podem requerer três operações que contabilizam um total máximo de R$ 45.000,00.  

 

5_O aspecto da formação e do intercâmbio de jovens entre os países do Mercosul é 

materializado na Reunião Especializada da Agricultura Familiar no Mercosul (REAF). No ano de 

2014 foi realizado o I Módulo do IV Curso de Formação de Jovens Rurais no âmbito da REAF. O 

curso foi realizado em Brasília, entre os dias 16 e 22 de novembro de 2014.  Participaram do curso 

46 jovens, de dez países além do Brasil, Argentina, Bolívia, Costa Rica, Nicarágua, Venezuela, do 

Brasil, Chile, Equador, Paraguai e Uruguai.   

 

6_Em julho de 2014 foi assinado o Acordo de Cooperação Técnica para desenvolver ações 

para o Programa de Fortalecimento da Autonomia Econômica e Social da Juventude Rural. O acordo 

foi assinado entre o MDA e a Secretaria Nacional de Juventude, o Ministério da Cultura, o Ministério 

das Comunicações, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e a Companhia 

Nacional de Abastecimento (Conab). O MDA ficou responsável pela Formação Agroecológica e 

Cidadã de Juventudes do Campo, em uma parceria entre o Ministério e o Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq. O projeto está em curso e envolve cinco 

universidades federais, nos estados de Minas Gerais, Pernambuco, Piauí, Pará e Rondônia. Com um 

público de 5000 jovens, o projeto vincula assistência técnica e extensão rural aos programas de 

educação formal. 

 

3.3 Conclusão do Objetivo 7 

 

O objetivo “autonomia e emancipação da juventude rural” deve ser perseguido com ações 

em várias frentes. As políticas de crédito, assistência técnica e acesso à terra são as principais 

ferramentas que o MDA dispõe para estimular e criar condições para tal autonomia e emancipação. 

O estímulo à emancipação do/da jovem rural passa também pela educação e formação da juventude. 

O intercâmbio com jovens de outras localidades e outros países atua nesse sentido. Dentre os desafios 

para o próximo período está a estruturação de uma agenda de juventude rural no MDA que integre as 
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diversas políticas do Ministério que já possuem o recorte de juventude. A integração dessas políticas 

se faz necessária para o enfrentamento da questão da sucessão rural e dos problemas que levam os 

jovens a deixar o campo.  
 

 

OBJETIVO 8 

 

3.1 Descrição do Objetivo 8 

 
Nome do objetivo Abordagem territorial, integração e articulação de Políticas 

Responsável Secretaria de Desenvolvimento Territorial - SDT 

Definição geral         

Consolidar a abordagem territorial como estratégia de desenvolvimento, fortalecendo a integração das políticas 

agrícolas, agrárias, de serviços, de infraestrutura rural e a articulação interfederativa. 

 

3.2 Análise do Objetivo 8 

1. Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, 

enfatizando os principais avanços obtidos no exercício de 2014 em relação ao exercício de 

2013. 

 

A consolidação da abordagem territorial como uma estratégia viável para a promoção do 

desenvolvimento rural sustentável tem como pilares o estímulo à organização territorial, por meio do 

reconhecimento de 239 territórios rurais e incorporação dos mesmos ao PRONAT; o apoio ao 

funcionamento de colegiados territoriais e suas redes; a articulação institucional com órgãos e entes 

federados visando ampliação do acesso às políticas públicas; e o apoio ao planejamento territorial 

participativo, de forma a construir insumos para o planejamento das políticas públicas. 

Como elemento central das ações de gestão social que contemplam a estratégia de 

desenvolvimento territorial, o funcionamento dos Colegiados Territoriais contou com o apoio da SDT 

por meio de duas estratégias complementares: 1) a execução de parcerias com governos estaduais 

(Bahia, Ceará e Maranhão) e com entidades privadas sem fins lucrativos,  proporcionando aos 

colegiados assessoramento técnico e recursos para realização de atividades territoriais; 2) a 

implementação de Núcleos de Extensão em Desenvolvimento Territorial (NEDET), em parceria com 

CNPq e instituições públicas de ensino superior. Estes Núcleos são unidades administrativas para a 

produção de dados e informações; geração e difusão de conhecimentos, métodos e tecnologias 

sociais; monitoramento, avaliação e prestação de assessoria técnica aos colegiados territoriais, 

envolvendo diversos aspectos dos processos de gestão social e de efetivação de políticas públicas 

voltadas ao desenvolvimento social e econômico do território.  

Em 2014 foram contratados 137 NEDETs que darão maior subsídio ao funcionamento dos 

colegiados territoriais e, assim, fortalecerão a consolidação do modelo de governança territorial como 

estratégia de desenvolvimento sustentável para o Brasil Rural, perfazendo um total de 225 territórios 

que possuem instituição de apoio ao seu funcionamento.  

Ações complementares para o fortalecimento da gestão social foram desenvolvidas por meio 

da capacitação de 2.554 agentes de desenvolvimento, visando aprimorar as capacidades dos atores 

locais e contribuindo para a participação das instituições nas diversas etapas do processo de gestão 

social do desenvolvimento territorial. Estas ações resultam da execução de contratos firmados em 

exercícios anteriores que estão sendo contabilizados neste ano, bem como de atividades de 

capacitação de equipes dos NEDETs para atuação junto aos Colegiados Territoriais, realizadas 

diretamente pela SDT. 

O componente de planejamento territorial compreende a elaboração e qualificação dos 

Planos Territoriais de Desenvolvimento Rural Sustentável – PTDRS, executada com a orientação de 
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incorporar a multidimensionalidade do desenvolvimento no planejamento e o debate em torno da 

sustentabilidade. Até 2014 foram apoiados a elaboração/qualificação de 158 PTDRS. Atualmente 155 

territórios tem PTDRS disponíveis. Na II Conferência de Desenvolvimento Rural, Sustentável e 

Solidário (CNDRSS), cujo principal objetivo foi a construção do Plano Nacional de Desenvolvimento 

Rural Solidário (PNDRSS) e seus correspondentes nos Estados e Territórios, foram apresentados 

subsídios para a atualização dos planos territoriais existentes vis a vis os avanços no acesso às 

políticas públicas. Assim, a partir de 2013 foi estabelecida ou ampliada parceria com os estados para 

apoiar a elaboração ou atualização dos planos estaduais e de planos territoriais em consonância com 

o PNDRSS. Em 2014 foram celebrados convênios com os estados de Bahia e Goiás para a elaboração 

de 37 novos planos territoriais. 

O fortalecimento e a institucionalização da abordagem territorial também foram objeto de 

debate em 26 Encontros Estaduais e no Encontro Nacional dos Colegiados Territoriais (ENREDE), 

com a participação de mais de 600 pessoas, representantes de 239 territórios apoiados pelo Programa 

e dos conselhos estaduais de desenvolvimento rural sustentável e solidário. O ENREDE teve como 

objetivo debater a trajetória da política de desenvolvimento territorial e contribuir para a construção 

de um sistema nacional de desenvolvimento rural sustentável e solidário. 

Outro componente importante para atendimento do objetivo de consolidar a abordagem 

territorial é a articulação de políticas públicas para atendimento às necessidades dos territórios. Esta 

vertente se expressa de forma mais contundente no Programa Territórios da Cidadania (PTC), que 

visa à promoção do desenvolvimento rural sustentável por meio de uma estratégia de integração das 

políticas públicas e mecanismos de participação social na gestão das mesmas, que amplia o acesso a 

programas de cidadania, fortalece a inclusão produtiva e contribui para ampliação da infraestrutura 

em 120 territórios rurais.  

No que se refere a integração das políticas tem-se como principal instrumento a Matriz de 

Ações, documento que consolida e dá publicidade às ofertas previstas no planejamento de 22 órgãos 

do governo federal para territórios que integram o PTC. A Matriz de Ações 2014, fruto de um 

processo coordenado pelo Comitê Gestor do Programa, foi composta de 68 ações ofertadas por 13 

órgãos setoriais – MDA, MEC, MS, MI, MDS, MCid, MAPA, MC, MinC, MPA, MTE, SPM e MME, 

organizadas em 3 eixos: Apoio às Atividades Produtivas; Acesso a Direitos; e Cidadania e 

Infraestrutura, totalizando recursos da ordem de R$ 8,452 bilhões. A gestão deste instrumento é feita 

por meio de um processo de monitoramento, que envolve a instalação de salas de situação e a 

realização de reuniões bilaterais periódicas entre os órgãos setoriais, coordenadores das políticas e 

representação do Comitê Gestor Nacional, com base em informações gerenciais sobre a execução e 

informações coletadas junto aos Colegiados Territoriais. 

Em âmbito federativo, conforme previsto no Decreto Presidencial de 25 de fevereiro de 

2008, a principal estratégia do PTC é a constituição e atuação de Comitês de Articulação Estaduais 

(CAE), com participação de representações de unidades descentralizadas de órgãos federais, de 

órgãos estaduais e prefeituras integrantes dos territórios. Estas instâncias têm como principais 

atribuições a promoção da integração entre Matriz de ações federais com programas estaduais e 

municipais, a indicação de convergências e de agendas dos CAEs para o apoio a projetos com recursos 

federais e, ainda, o acompanhamento da execução do Programa, contribuindo para a solução de 

entraves à efetivação das ações. Encontram-se em funcionamento 10 Comitês implementados nos 

estados de Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, 

Santa Catarina, Tocantins e São Paulo. 

Com base em um rol de ações priorizadas em 2013 e na agenda de reivindicações dos 

movimentos sociais do campo apresentadas ao governo federal no primeiro semestre de 2014, o 

Programa passou a adotar uma metodologia de gestão social de políticas públicas prioritárias: o 

Minha Casa Minha Vida Rural, o PRONATEC Campo e o Luz para Todos. Ainda, com a Estratégia 

de Gestão Territorial do Plano Safra, que incluem ações prioritárias do eixo da inclusão produtiva, 

abrangendo as ações de microcrédito orientado, ATER, mercados institucionais, biocombustíveis, 
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PROINF, Terra Forte e Renegociação de dívidas, consolidou uma agenda específica para a sua 

efetivação nos territórios da cidadania. 

Nos Colegiados Territoriais integrantes do Programa Territórios da Cidadania a agenda 

envolveu a realização de plenárias para debate da matriz de ações, que se efetivaram em 92 

Territórios. Esta agenda foi precedida de capacitação dos assessores territoriais em dois eventos com 

participação dos órgãos gestores federais integrantes do programa, que detalharam as ações e 

apresentaram a estratégia de atuação. Com base no relatório de 76 dessas plenárias, contabilizou-se a 

participação de mais de 3 mil pessoas nessas atividades, que representam mais de 1.600 entidades, 

das quais 56 % de representação da sociedade civil organizada. 

No eixo da inclusão produtiva, a integração e a articulação de políticas públicas ganharam 

destaque no MDA, por meio da formulação e implementação da Estratégia de Gestão Territorial do 

Plano Safra (EGTPS). A EGTPS, formulada em 2013, busca acompanhar e adequar as políticas de 

âmbito nacional às condições específicas do território, bem como da articulação institucional 

necessária para sua maior efetivação. A EGTPS define o processo de gestão social de programas que 

compõem políticas públicas de desenvolvimento rural, mais especificamente aquelas direcionadas à 

inclusão produtiva. Seu objetivo é fortalecer as capacidades dos Colegiados Territoriais para realizar 

a gestão social por meio da execução de um método de acompanhamento, identificação de problemas 

que afetam a efetivação dos programas e planejamento da resolução pactuada destes entraves.  

A implementação da EGTPS é facilitada por um Assessor Territorial de Inclusão Produtiva 

(ATIP), profissional que compõe a equipe de um Núcleo de Extensão em Desenvolvimento Territorial 

(NEDET) ou atua a partir de uma entidade privada que o contrata para executar a Estratégia. O método 

orienta a criação de um espaço de pactuação e planejamento participativo de ações, denominado Mesa 

de Diálogo.  Neste espaço, gestores públicos e agentes territoriais passam a atuar conjuntamente para 

identificar e operacionalizar alternativas que solucionem os problemas identificados, buscando a 

implementação dos programas que compõem a matriz da EGTSP: microcrédito orientado (Programa 

Agroamigo e Microcrédito Orientado para Mulheres Rurais), garantia de preços mínimos (PGPM-

Bio), assistência técnica e extensão rural (Chamadas Públicas direcionadas à agroecologia e 

sustentabilidade), mercados institucionais (PAA e PNAE), infraestrutura (Proinf) e desenvolvimento 

de assentamentos rurais (Terra Forte e Renegociação de Dívidas). Assim, em 2014, 97 territórios 

iniciaram a implementação da estratégia, contando com a atuação de 113 ATIP. O início da 

implementação da EGTPS representa, em si, um resultado importante para a mobilização dos 

Colegiados Territoriais, uma vez que a disponibilidade de quadros institucionais em apoio às ações 

dos atores que se reúnem sob estímulo da política de desenvolvimento territorial sempre foi uma 

limitação importante para o alcance de bons resultados em termos de maior efetividade das políticas 

públicas. 

A inclusão produtiva também é fomentada pelo apoio a projetos de infraestrutura e serviços 

nos territórios rurais (PROINF), contribuindo para a qualificação de processos produtivos e 

econômicos da agricultura familiar. Parcerias com estados, municípios e entidades privadas têm 

apoiado a contratação de projetos de infraestrutura nos territórios rurais. Em 2014, o apoio a projetos 

de infraestrutura foi realizado por meio de dois instrumentos: Manual Operacional do Proinf 2014, 

que visa selecionar propostas de entes públicos; e o Chamamento Público para proposta de entidades 

privadas. Esses instrumentos colocam disponíveis recursos para o financiamento de infraestrutura de 

estruturação e/ou qualificação de serviços públicos municipais ou estaduais para produção, 

armazenamento, transporte, comercialização e inspeção sanitária dos produtos da agricultura familiar 

nos Territórios. Por meio destes instrumentos foram empenhados pela Caixa Econômica Federal 237 

projetos de infraestrutura com as seguintes características: 15 projetos propostos por consórcios 

municipais, 39 por órgãos de Governos Estaduais, 171 projetos por Prefeituras Municipais, 7 por 

outras entidades públicas e 5 projetos de infraestrutura a serem executados por entidades privadas 

sem fins lucrativos. 
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2. Análise dos resultados obtidos em relação à situação inicialmente diagnosticada durante a 

elaboração do plano estratégico do MDA em 2013 e aos avanços alcançados no exercício de 2014. 

 

O exercício de 2014 teve como resultado a consolidação das novas estratégias de intervenção 

que iniciaram sua implementação no ano anterior, em consonância com as atribuições da SDT 

estabelecidas no Planejamento Estratégico do MDA 2013-2014. 

Como principal resultado alcançado no componente de gestão social pode-se salientar a 

estruturação de uma nova estratégia de suporte ao funcionamento dos Colegiados Territoriais 

mediante parceria com Instituições Públicas de Ensino Superior, com uma proposta de trabalho que 

visa dar maior qualidade técnica às ações de assessoramento das instâncias, bem como garantir maior 

sustentabilidade e continuidade nos apoios estabelecidos. Assim, em 2014, realizou-se a contratação 

de 137 novos Núcleos de Extensão em Desenvolvimento Territorial, que, somados aos 56 NEDETs 

contratados em 2013 e contratos com estados e Organizações Privadas sem Fins Lucrativos, totalizam 

225 territórios com apoio ao funcionamento de seus Colegiados Territoriais, o que equivale a um total 

de 94% do total. 

No Programa Territórios da Cidadania, alcançou-se um passo importante na articulação das 

políticas públicas para sua aplicação nos territórios com a seleção pelos Territórios, em 2013, de 

Programas para aplicação de uma metodologia de gestão participativa de políticas públicas 

envolvendo os Colegiados Territoriais e a realização de plenárias.  Os avanços alcançados em 2014 

apontam a realização de 90 plenárias para discussão da Matriz do PTC, alcançando os seguintes 

resultados: no caso do Pronatec, 79 Territórios efetivaram aproximadamente 44 mil matrículas, o que 

representa um investimento de R$ 70 milhões; por meio da atuação dos Colegiados, foram levantadas 

6 mil demandas de ligações elétricas, em 33 Territórios, a serem atendidas pelo Programa Luz para 

Todos; a efetivação do Minha Casa Minha Vida Rural tem se dado a partir do levantamento de 

informações sobre o estágio dos empreendimentos junto a mais de 500 entidades organizadoras, 

abrangendo 38 mil unidades, em 85 Territórios.  A realização das 92 plenárias territoriais para debate 

a Matriz de Ações reuniu mais de 1.600 entidades e 3.000 pessoas presentes nos Colegiados 

Territoriais, em sua maioria representantes da sociedade civil, e com presença de mais de um terço 

de mulheres, o que indica um aumento na proporção anterior de participação delas e a importância de 

aprofundar iniciativas de fortalecimento dessa participação com vistas a conquistar a paridade. 

No eixo da inclusão produtiva, a articulação de políticas e ações que compõem o Plano Safra 

ganha maior importância em dois aspectos: em primeiro lugar, a seleção de ações de parceiros 

internos do MDA – como a Secretaria de Agricultura Familiar, INCRA e as Delegacias do MDA nos 

Estados (DFDA) – como de parceiros externos (MDS e Conab/MAPA) permite oferecer aos 

territórios um leque de políticas que podem criar impacto na base econômica local/territorial, objeto 

das demandas coletadas no momento da concepção da estratégia; em segundo lugar, o modelo de 

gestão participativa da Estratégia de Gestão Territorial do Plano Safra - EGTPS, com a assessoria 

facilitada pelos NEDETs e Bases de Serviços, permitirá a identificação e solução de gargalos que 

dificultam a implementação das ações ofertadas, gerando um ciclo virtuoso de ampliação da 

implementação das políticas públicas de base produtiva nos territórios.  Em 2014, já se encontram 

em implementação matrizes da EGTPS em 97 territórios e preparou-se a continuidade da 

implementação da estratégia com a contratação de mais 137 NEDETs que atuarão em campo no ano 

de 2015. 

Por fim, também na vertente de inclusão produtiva, o apoio a projetos de infraestrutura e 

serviços nos territórios rurais é fator importante para construir as condições materiais e logísticas para 

o desenvolvimento das atividades produtivas.  A sua operacionalização foi implementada em 2014 

com dois instrumentos: Manual Operacional do PROINF 2014, voltado aos proponentes públicos, e 

Chamamento Público PROINF 2014, destinado às Entidades Privadas sem Fins Lucrativos.  Ambos 

regulam a seleção de propostas para a estruturação e/ou qualificação de serviços públicos municipais 

ou estaduais para produção, armazenamento, transporte, comercialização e inspeção sanitária da 

agricultura familiar nos 239 territórios apoiados pela SDT/MDA. Para atender aos públicos 
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prioritários definidos pelo Planejamento Estratégico do MDA, os dois instrumentos citados Os 

projetos a serem apresentados propõem a inclusão metas específicas para estruturação de 

empreendimentos produtivos de mulheres, de jovens e de povos e comunidades tradicionais, com a 

definição de recursos financeiros complementares para estes públicos.  Como resultado, em 2014, 

foram apoiados na totalidade 237 projetos. O resultado da ação focalizada se materializou em 178 

projetos que contém metas específicas, sendo 94 projetos com metas para mulheres; 43 para jovens e 

42 para povos e comunidades tradicionais. De acordo com os dados declarados pelos proponentes, 

foram beneficiados diretamente: 18.629 mulheres, 7.593 jovens e 7.7861 agricultores familiares 

pertencentes a povos e comunidades tradicionais. 

 

3. Análise dos principais indicadores e macroprocessos, bem como contribuição de cada 

departamento do MDA e/ou Entidade externa na obtenção dos resultados obtidos. 

 

ILUSTRAÇÃO 3 - Gráfico de indicadores previstos x realizados 
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QUADRO 27 - Principais indicadores do Objetivo 8 
Indicador Previsto 2014 Realizado 2013 Realizado 2014 Meta 2015 

Nº de territórios com 

apoio para o 

funcionamento do 

colegiado territorial 239 175 225 239 

Nº de territórios com 

matriz de gestão 

territorial do Plano Safra 

discutida e implementada 165 0 97 220 

Nº de territórios com 

plenárias para debate da 

Matriz do PTC realizadas 120 89 92 120 

Nº de territórios com 

plano territorial de 

desenvolvimento rural 

sustentável e solidário 

apoiado no exercício 82 32 37 31 

Nº de projetos de 

infraestrutura e serviços 

apoiados nos territórios 165 123 237 179 

% de territórios apoiados 

no exercício 100 65,3 82,8 100 

Número de máquinas do 

PAC entregues 

    

Número de municípios 

beneficiados por 

máquinas do PAC 

    

Legenda para coluna “Realizado” 
Conforme planejado Merece atenção Desconforme 

 

O macroprocesso de fortalecimento da gestão social envolve o apoio à constituição, 

funcionamento e consolidação dos Colegiados Territoriais como instâncias de planejamento e gestão 

do desenvolvimento territorial, abrangendo a organização dos atores sociais, o planejamento 

participativo e ascendente nos territórios rurais apoiados, materializado nos Planos Territoriais de 

Desenvolvimento Rural Sustentável (PTDRS), bem como, o controle social das políticas 

implementadas nesses espaços. Este macroprocesso tem como principal produto para a sociedade o 

apoio ao funcionamento de 165 Colegiados Territoriais de territórios rurais já apoiados pela SDT e a 

constituição de 74 Colegiados Territoriais nos novos territórios que foram formalmente incorporados 

ao processo em 2013, perfazendo um total de 239 territórios rurais apoiados.  A meta geral com que 

que trabalha a SDT em todos os exercícios é apoiar os 239 territórios rurais que integram o PRONAT.  

No ano de 2014 alcançou-se uma evolução importante no apoio ao funcionamento dos colegiados 

territoriais, onde foram contratadas instituições de apoio para 50 Colegiados, ficando um saldo de 14 

colegiados a apoiar em 2015 para o alcance da meta geral. Cabe destacar também, que a nova 

estratégia de apoio pelos NEDETs permite uma maior continuidade na assessoria prestada com 

projetos de 2 anos de duração. 

O macroprocesso de articulação de políticas públicas tem como foco o Programa Territórios 

da Cidadania (PTC) coordenado pela Casa Civil da Presidência da República, pelo Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) e pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). 

O PTC reúne 23 órgãos federais que ofertam ações e respectivos orçamentos com objetivo de 
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beneficiar 120 territórios onde se concentram os maiores índices de pobreza e desigualdades.  Seu 

principal produto é a gestão para a efetivação da política e de projetos apoiados pelas instituições 

parceiras, ofertados aos territórios por meio de uma Matriz de Ações do PTC estruturada em três 

eixos, a saber: apoio a atividades produtivas; cidadania e direitos; e infraestrutura.  A inovação 

realizada em 2014 foi a definição de uma metodologia de gestão social que prevê a ação focalizada 

em Programas selecionados e no funcionamento das instâncias de gestão nos territórios. No ano de 

2014, até o terceiro trimestre, 92 plenárias territoriais foram realizadas para debater a Matriz 

composta de 68 ações ofertadas por 13 Ministérios e órgãos federais, reunindo mais de 1.600 

entidades e 3.000 pessoas presentes nos Colegiados Territoriais, em sua maioria representantes da 

sociedade civil, e com a presença de mais de um terço de mulheres, o que indica um aumento na 

proporção anterior de participação delas e a importância de aprofundar iniciativas de fortalecimento 

dessa participação com vistas a conquistar a paridade.  

O macroprocesso de inclusão produtiva e redução da pobreza tem como instrumento a 

Gestão Territorial do Plano Safra que busca articular diversas ações de planejamento e 

acompanhamento das políticas públicas voltadas para a agricultura familiar em resposta às demandas 

já identificadas nos territórios, tais como, crédito, assistência técnica, compras institucionais, etc. A 

esta ação soma-se a identificação, seleção e apoio a projetos voltados a dotar os territórios de 

infraestrutura para ampliar e qualificar a capacidade produtiva, armazenamento, transporte e 

comercialização dos empreendimentos da agricultura familiar e qualificar os serviços públicos de 

inspeção sanitária nos territórios rurais e da cidadania.  A Estratégia de Gestão Territorial do Plano 

Safra foi concebida em 2013, ano da definição de sua metodologia de atuação e de iniciar a 

organização dos meios técnicos e logísticos de sua implementação.  Por isso sua execução concreta 

em campo teve início somente em 2014, com a ida aos territórios dos Assessores de Inclusão 

Produtiva, alcançando a discussão da matriz da EGTPS em 97 territórios, ao mesmo tempo que 

operacionalizou a contratação de 137 novos NEDETS que ampliarão a abrangência da estratégia em 

2015.  O apoio a projetos de infraestrutura alcançou meta superior ao programado em 2014, incluindo 

resultados positivos quanto ao atingimento dos públicos prioritários do MDA: 18.629 mulheres, 7.593 

jovens e 7.7861 agricultores familiares pertencentes a povos e comunidades tradicionais. 
 

4. Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nas principais ações orçamentárias 

relacionadas ao objetivo estratégico: 

 

QUADRO 28 - Resultados físicos e financeiros das principais ações orçamentárias do Objetivo 8 

(Parte C – Anexo XI) 
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Em 2012, o Ministério do Planejamento realizou, em conjunto com o MDA, a Revisão do Cadastro 

de Ações para a PLOA 2013, criando, a nível gerencial o Plano Orçamentário – PO para o estabelecimento 

da distribuição dos recursos disponibilizados para a SDT/MDA no âmbito do Programa 2029.  Assim, todas 

as dotações orçamentárias estabelecidas na Lei Orçamentária de 2014 - LOA 2014 - foram concentradas na 

ação 210X - Apoio ao Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais, substituindo as anteriores ações 

(20S6, 6466,8394, 8991, 8920, 8991, 8394, 2A99, 6466). Como resultado desta nova configuração, no PPA 

2012-2015, a Ação 210X, apesar de formalmente vinculada ao Objetivo 0979, dá suporte também para a 

realização das metas dos demais Objetivos (0977, 0978 e 0980).  

Assim, todos os Planos Orçamentários do Programa 2029 de execução da SDT são aplicados 

integralmente em atendimento ao Objetivo 8 do Plano Estratégico do MDA, na consolidação da abordagem 

territorial de desenvolvimento rural.  

Uma parte importante dos recursos previstos para aplicação neste ano foi formalizada no segundo 

semestre de 2014, por meio do: 1) Manual Operacional do Proinf 2014, que visou selecionar propostas de 

entes públicos; 2) Chamamento Público do Proinf para proposta de entidades privadas; 3) Convênios 

realizados com os governos estaduais; 4) Chamamento Público do PDHC para apoio a projetos de entidades 

privadas; 5) Parceria com CNPq, mediante Termo de Cooperação. Como consequência, os resultados 

físicos pactuados somente se materializarão em 2015.  

Durante o exercício de 2014, algumas dificuldades foram enfrentadas pela Secretaria na 

operacionalização de suas ações.  A primeira delas diz respeito aos limites e à redução orçamentária imposta 

ao Programa 2029 no exercício em questão, em especial, no que diz respeito aos recursos de custeio, que 

tiveram incidência maior sobre ações de capacitação (PO 0004 e 000C), definindo-se a opção de preservar 

a prioridade aos recursos de investimento (PO 0006 e 0009) e nas ações que deram suporte às contratações 

que dão sustentabilidade ao funcionamento dos Colegiados Territoriais (PO 0003, 0005, 000A e 000B), 

elemento que dá sustentação à implementação da política de desenvolvimento territorial. Em segundo lugar, 

cumpre destacar que a equipe de servidores da SDT permanece insuficiente para o desempenho de todas as 

atividades necessárias, em especial, no que diz respeito ao acompanhamento das ações nos Estados e nos 

Territórios Rurais apoiados, bem como para o monitoramento dos projetos apoiados.  

Contemplando a totalidade dos instrumentos de pactuação, os recursos provenientes da ação 210X 

alcançou a meta de 198 Territórios apoiados, atendendo a 27 Unidades da Federação, sendo assim 

distribuídos: 97 territórios na região nordeste; 31 territórios na região norte; 22 territórios da região centro-

oeste; 20 territórios na região sudeste; e 28 territórios na região sul. 

 

5.Principais desafios: 

 

 Realizar a coordenação dos trabalhos dos Núcleos de Extensão em Desenvolvimento Territorial em 

apoio à gestão social dos Colegiados Territoriais, ampliando a sua abrangência para todos os 239 

territórios rurais; 

 Realizar a elaboração dos planos de desenvolvimento rural solidário e sustentável, em consonância com 

as orientações da II CNDRSS, guardando sua relação de subordinação ao Plano Nacional de 

Desenvolvimento Rural Solidário e Sustentável aprovado em maio de 2014 e as orientações emanadas 

do CONDRAF; 

 Ampliar a cobertura da Estratégia de Gestão Territorial do Plano Safra para todos os 239 territórios, 

resolvendo os entraves identificados para a efetivação das políticas públicas de inclusão produtiva; 

 Ampliar a capacidade dos parceiros públicos e privados para a apresentação e execução de projetos, 

visando atingir à totalidade de territórios que compõem a política. 

 
 

3.3 Conclusão do Objetivo 8 
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Avaliação do resultado 

 

A avaliação de resultados referentes ao objetivo 8 – Consolidar a abordagem territorial como 

estratégia de desenvolvimento, fortalecendo a integração das políticas agrícolas, agrárias, de serviços, de 

infraestrutura rural e a articulação interfederativa – aponta para uma evolução significativa de seus 

resultados físicos, tendo como referência que a mudança de estratégia que foi implementada para sua 

realização teve seu início em 2013. 

 

Ações para melhoria de desempenho 

 

 Ampliar a capacidade de monitoramento das ações, contemplando os aspectos de metodologia, 

instrumentos de monitoramento e canais de comunicação; 

 Ampliar a coordenação de ações e de atores para a execução da política, tendo como referência o âmbito 

interno da SDT, a relação com parceiros institucionais e a sua relação com os territórios e seus atores; 

 Ampliar o corpo técnico da SDT para o planejamento, execução e monitoramento das suas políticas 

públicas; 

 Melhorar a aplicação da metodologia de gestão social das políticas públicas específicas do Programa 

Territórios da Cidadania (Programa Minha Casa Minha Vida, PRONATEC Campo e o Luz para Todos). 

 

 

OBJETIVO 9  

 

3.1 Descrição do Objetivo 9 

 
Nome do objetivo Gestão e Participação Social 

Responsável Gabinete do Ministro - Secretaria Condraf 

Definição geral  

Consolidar a gestão social como mecanismo de governança do desenvolvimento territorial, aprimorando processos e espaços 

de participação social e instrumentos de formulação, monitoramento e controle das políticas públicas. 

 

3.2 Análise do Objetivo 9 

 

1. Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando os 

principais avanços obtidos no exercício de 2014 em relação ao exercício de 2013. 

 

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, por suas características inerentes 

aos espaços de concertação e por não se configurar como área finalística, tem avaliação desenvolvida de 

forma diferenciada às outras secretarias do Ministério. 

No ano de 2013, o Conselho esteve focado na construção e execução da 2ª Conferência Nacional 

de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário (2ª CNDRSS) mobilizando mais de 42 mil pessoas em 

todo seu processo. Dando consequência à Conferência, em 2014 o Conselho priorizou se direcionou para a 

construção do Plano Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário, fruto das 100 resoluções 

da 2ª CNDRSS.   

De forma geral, essas foram as ações em 2014: 

 Realização de duas Reuniões Ordinárias do Pleno, 

 Realização de quatro Reuniões Extraordinárias do Pleno, tendo como pautas exclusivas: 

o Contribuições do Condraf para a 1ª Versão do Plano Nacional de Desenvolvimento Rural 

Sustentável e Solidário; 

o Aprovação do Plano Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário; 

o Contribuições para a elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual 2015; 
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o Discussão da conjuntura do desenvolvimento rural sustentável e das políticas públicas para 

a agricultura familiar e povos e comunidades tradicionais. 

 Quatro reuniões do Grupo de Trabalho de Elaboração do Plano Nacional de Desenvolvimento Rural 

Sustentável e Solidário (PNDRSS); 

 Aprovação do Plano Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário, fruto das resoluções 

da 2ª Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário (Brasília, 2013); 

 Duas reuniões Intercomitês, com os temas: 

o Plano Safra 2014-2015 

o Qualificação das proposições constantes na Matriz do PNDRSS 

 Aprovação de três Resoluções, sendo: 

o Resolução nº 97 – Complementando o Anexo Único da Resolução 94 – Incorporação de 

territórios ao Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Territórios 

o Resolução nº 99 – Alterações no Regulamento Operativo do Fundo de Terras e da Reforma 

Agrária. 

o Resolução nº 100 – Estabelece as três instâncias para acompanhamento do Plano Nacional 

de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário (PNDRSS) 

 

2. Análise dos principais indicadores e macroprocessos, bem como contribuição de cada departamento do 

MDA e/ou Entidade externa na obtenção dos resultados obtidos. 

 

O CONDRAF, por suas particularidades, não trabalha com indicadores quantificáveis de suas 

ações. Nos últimos dois anos, o Conselho se debruçou com particular atenção para a 2ª Conferência e seu 

desdobramento, o Plano Nacional. Em 2015 a expectativa é de efetivar o Plano e ampliar os canais para a 

participação social no Ministério. 

 

3.3 Conclusão do Objetivo 9 

 

O CONDRAF tem desempenhado seu papel de espaço de interlocução entre governo e sociedade 

civil em um processo contínuo e em aprimoramento. No exercício de 2015, o enfoque é de fortalecer e 

aprimorar o Conselho (e suas instâncias) como espaço de debate das políticas públicas rurais, promover a 

efetividade do PNDRSS e estimular os estados e territórios na construção de seus planos de 

desenvolvimento. 
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ITEM 4 – INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO 

 

OBJETIVO 10 

 

4.1 Descrição do Objetivo 10 

 
Nome do objetivo  Eficiência Operacional 

Responsável Secretaria Executiva - SE 

Definição geral  

Aumentar a eficiência operacional aprimorando a gestão dos processos de trabalho, reduzindo despesas, aperfeiçoando a 

comunicação interna e incentivando práticas que conduzam à inovação e à agilidade nas entregas. 

 

4.2 Análise do Objetivo 10 

 

1. Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando os 

principais avanços obtidos no exercício de 2014 em relação ao exercício de 2013. 

 Aprimoramento da comunicação interna e da disseminação de informações 

 Redefinição da estrutura organizacional 

 Otimização de fluxos de processos e atividades 

 Aperfeiçoamento de processos de planejamento, monitoramento e gestão 

 Otimização de recursos e redução de despesas 

 

2.Análise dos principais indicadores e macroprocessos, bem como contribuição de cada departamento do 

MDA e/ou Entidade externa na obtenção dos resultados obtidos. 

 

A partir dos dados elaborados e existentes no órgão, buscou-se estruturar o sítio do MDA como 

um portal de serviços ao público interno e externo. 

Foram elaborados cenários para mudanças propostas na estrutura do MDA que subsidiam a edição 

de Decreto com o novo regimento interno. 

Foram escolhidos 20 processos de trabalho que registrariam seus fluxos de trabalho em 

Procedimentos Operacionais Padrão – POP. Da meta proposta, 80% dos POP’s foram concluídos, 

totalizando em números absolutos 16. 

Para otimizar recursos e reduzir despesas promoveu-se, no âmbito do órgão,  reuniões para 

divulgação do Projeto Esplanada Sustentável - PES e do Plano de Gestão de Logística Sustentável – PLS. 

 

4.3 Conclusão do Objetivo 10 

 

As atividades empreendidas no exercício de 2014 e que aparecem listadas no item 4.2 foram 

realizadas a contento. 
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OBJETIVO 11 

 

4.1 Descrição do Objetivo 11 

 
Nome do objetivo  Gestão do Conhecimento 

Responsável Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento Rural - NEAD 

Definição geral  

Fomentar a produção, difusão e gestão dos conhecimentos técnico-científicos, com vistas a qualificar e divulgar as ações 

referentes ao desenvolvimento rural sustentável e solidário. 

 

4.2 Análise do Objetivo 11 

 

2. Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando 

os principais avanços obtidos no exercício de 2014 em relação ao exercício de 2013. 

 

 Realização de 39 estudos/pesquisas, sendo 11 na temática de política agrícola; 1 relacionada a 

política fundiária; 4 em gestão territorial; 5 em gestão e participação social; 6 políticas para 

mulheres; 4 relacionada a povos e comunidades tradicionais; 2 a Juventude rural; 3 relacionada 

a política internacional e promoção comercial; e 3 relacionadas a gestão. 

 Publicação de 10 livros nas seguintes temáticas:  6 – política agrícola; 2 – gestão territorial; 1- 

gestão e participação social; 1 - políticas para mulheres. 

 Realização/apoio a 9 eventos, nas seguintes temáticas:  5 – política agrícola; 1 – política 

fundiária; 1 – gestão territorial; e 2 – registros históricos, culturais e de luta pela terra. 

 

3. Análise dos principais indicadores e macroprocessos, bem como contribuição de cada 

departamento do MDA e/ou Entidade externa na obtenção dos resultados obtidos. 

 

QUADRO 29 – Principais Indicadores do Objetivo 11 
Indicador Previsto 2014 Realizado 2013 Realizado 2014 Meta 2015 

Número de estudos e pesquisas 

realizados 

10 61 39  

Número de publicações  13 10  

 

Indicadores de desempenho 

 

Descrição de cada indicador de desempenho 

 

4. Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nas principais ações orçamentárias relacionadas 

ao objetivo estratégico: 
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QUADRO 30 - Resultados físicos e financeiros das principais ações orçamentárias do Objetivo 11 

AÇÕES Plano Orçamentário 

Financeiro 

previsto 

(LOA + 

adicionais) 

Financeiro realizado 

(liquidado) Físico 

previsto 

Físico realizado Unidade 

de 

medida Exercício RAP Exercício RAP 

2000 
Administração 

da Unidade 
0004 

Estudos, 

Pesquisas e 

Ações para a 

Promoção do 

Desenvolvimento 

Rural 

Sustentável, a 

Superação da 

Pobreza Extrema 

e o 

Fortalecimento 

da Agricultura 

Familiar 

 4.000.000 

 
 3.005.282,95 

- 

 
      10 39   - 

 Estudos e 

pesquisas 

realizados 

 

 

4.3 Conclusão do Objetivo 11 

 

O NEAD, como forma de seguir cumprindo com seu objetivo fundamental de apoiar as Unidades 

do MDA no fortalecimento e aprimoramento de sua atuação na promoção do desenvolvimento rural 

sustentável e solidário, terá como prioridade para o exercício de 2015 a realização de estudos e pesquisas, 

nas temáticas de superação da pobreza, governança fundiária, mulheres, juventude e povos e comunidades 

tradicionais. Além disso, irá reforçar ações de difusão do conhecimento produzido, como eventos 

periódicos de apresentação e debate dos resultados de estudos e pesquisas, bem como seguirá coordenando 

Grupos de Estudos temáticos com a academia para qualificar as intervenções do MDA. 

 

 

OBJETIVO 12 
 

4.1 Descrição do Objetivo 12 

 
Nome do objetivo  Satisfação das Equipes 

Responsável Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração - SPOA 

Definição geral  

Desenvolver ações para aumentar o comprometimento, a capacitação e a satisfação das equipes colaboradoras do MDA/ 

INCRA. 

 

4.2 Análise do Objetivo 12 

 

1. Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando 

os principais avanços obtidos no exercício de 2014 em relação ao exercício de 2013. 

 

 Para atuar na estratégia de manutenção do nível de comprometimento dos servidores do órgão, 

foram feitas diversas ações que redundaram em: 

 Reforma do Bloco A (Esplanada dos Ministérios) 

 Modernização das instalações, das redes elétricas, lógicas e telefônicas, num total de 

1.233 m², atendendo a 100 servidores, terceirizados, colaboradores e estagiários. 

 Reforma do Palácio da Agricultura (SBN), prédio que abriga o maior contingente de 

servidores do órgão. 
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 Modernização das instalações, das redes elétricas, lógicas e telefônicas, em cinco 

andares, num total de 3.500 m², atendendo a 300 servidores, terceirizados, 

colaboradores e estagiários, com espaço reservado para acomodação da ANATER. 

 Reforma do Palácio do Desenvolvimento (SBN) 

 - Reforma e modernização das instalações, das redes elétricas, lógicas e 

telefônicas de sete andares, num total de 8.000 m², atendendo a 700 

servidores, terceirizados, colaboradores e estagiários. 

 - Ampliação e readequação das Coordenações Gerais da SPOA . 

 Total reformado – 13 andares, totalizando 12.733 m² - pisos, pintura, 

iluminação, divisórias, banheiros, ar condicionado e copas. 

 Troca de 2.673 bens permanentes (mesas, cadeiras, gaveteiros, armários e outros) 

representando 54% do mobiliário do MDA. 

 Processo Seletivo Simplificado – Serfal -  em 2014, foram selecionados 101 

servidores temporários, para trabalhar na Secretaria Extraordinária de Regularização 

Fundiária na Amazônia Legal (Serfal/MDA) que coordena o Programa Terra Legal. 

 Migração Plano de Saúde – Geap - processo iniciado em dezembro de 2013 com 

adesão maciça dos servidores do Ministério do Desenvolvimento Agrário, atingindo 

atualmente um total de 486 beneficiários, entre titulares e dependentes. 

 Programa de Desenvolvimento de Lideranças – FGV-Rio - capacitação em liderança 

de todos coordenadores-gerais, coordenadores e Delegados Federais (73 treinandos). 

 Capacitações: cursos gratuitos - 12 cursos e 72 oportunidades de capacitação , cursos 

pontuais – mercado - 37 cursos e 62 oportunidades de capacitação; pós-graduação - 

4 servidores em curso e 1 finalizado em 2014; cursos internos - 6 cursos e 137 

oportunidades de capacitação; cursos in company - 2 cursos e 107 oportunidades de 

capacitação. Total 62 cursos e oportunidades de capacitação: 383 

 

4.3 Conclusão do Objetivo 12 

 

Ações para melhoria do desempenho: 

 Implantação do Sistema Eletrônico de Informação SEI 

 Troca de 46% do mobiliário na SEDE 

  Reforma e troca do mobiliário das DFDAs 

 Desfazimento dos bens que estão sendo trocados 

 Construção do Centro de Eventos do MDA, localizado no 10º andar do Palácio do 

Desenvolvimento, com salas de reuniões, auditório, salas de treinamentos, sala de 

convivência para o servidor. 

 Provimento de equipamentos de videoconferência nas salas de reuniões do MDA e 

Delegacias  

 Implantação do PLS (Programa de Logística Sustentável) 

 Ampliação da sustentabilidade nas compras e contratações 

 Aprimoramento do processo de planejamento das aquisições/contratações anuais 

 Elaboração de normas para padronizar a execução dos procedimentos de trabalho dos 

serviços disponibilizados pela CGA. 

 Realização do concurso MDA - há necessidade de autorização do Ministério do 

Planejamento para realização do concurso para o MDA (391 vagas). Já aprovado pelo 

Congresso Nacional. 

 Implementação do Programa RH itinerante - oficinas com servidores e gestores diretamente 

nas Unidades, com o objetivo de fazer o mapeamento situacional e definir encaminhamentos 

de soluções adaptadas a cada realidade. 

 Contratação dos aprovados no Processo Seletivo Simplificado – TI - Em 02.11.2014, foi 

realizado o Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária de 40 Técnicos de 
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Ensino Superior na área de Tecnologia da Informação. O resultado final do certame foi 

publicado em 22.12.2014, com 37 aprovados/as. Os/as candidatos/as terão até o dia 

16.01.2015 para apresentar a documentação exigida. 

 Interação com a Assemda – Associação dos Servidores do MDA - mesa de negociação 

permanente com a representação dos servidores para atendimento de demandas específicas 

do Ministério relativas à gestão de pessoas.  

 Renovação Contrato CIEE - o processo de renovação do Contrato com o CIEE está na fase 

de assinatura de contrato. Trata-se de atividade de impacto social muito representativa. Para 

o MDA, o estágio pode representar uma alternativa de introdução de novas ideias e talentos 

em suas atividades. 

 Implementação do PC – Plano de Capacitação 2015/2016 - em fase de revisão para 

compatibilizar necessidades das áreas e planejamento estratégico do MDA. 

 Gestão por Competências - realizada oficina de Mapeamento de Competência, com pelo 

mesmo um servidor de cada Unidade. Próximos passos: Implementar o mapeamento de 

competência em todo MDA. 

Programa Qualidade de Vida - Implementar o Programa alinhado com o PLS/PES (Plano de Gestão de 

Logística Sustentável e Programa Esplanada Sustentável). (Portaria nº 37 de 15 de maio de 2014). 
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ITEM 5 – RESULTADO DA IMPLANTAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

5.1Avaliação e avanços 

 

a) Estágio de desenvolvimento: 
 

Em dezembro de 2014 finalizou-se o primeiro ciclo do Planejamento Estratégico - PE 

elaborado para o biênio 2013/2014. Em 2014 foram iniciadas discussões para a atualização do PE 

incorporando, dentre outros planos/ instrumentos, o Plano Nacional de Desenvolvimento Rural 

Sustentável e Solidário – PNDRSS, este elaborado no 1º semestre. 

 

b) Aplicabilidade e consistência da metodologia de formulação, de avaliação e de revisão dos 

objetivos estratégicos e dos resultados associados: 
 

No segundo semestre de 2012, foi lançado o processo de planejamento estratégico do MDA 

para o período 2013-2014, o qual iniciou com um encontro promovido e pelo Ministro e organizado 

pela Secretaria Executiva, o qual contou com a participação ampla dos servidores abrangendo todas 

as unidades do órgão.  

Como passo seguinte, a Secretaria Executiva, coordenadora do processo de planejamento 

estratégico do Ministério, realizou um seminário de debates conjunturais, tendo como debatedores 

vários atores de notório saber sobre o meio rural além de todo o corpo diretivo do Ministério. O 

objetivo foi servir de subsídio para as abordagens temáticas subjacentes ao planejamento estratégico. 

  

A partir de considerações levantadas no evento e em consonância com as atribuições e 

competências do órgão, foram construídos os atributos básicos do planejamento: Missão, Valores e 

Visão de Futuro (ver item 1.2). 

Após essas definições foram estabelecidos três eixos temáticos como orientadores para a 

formulação do processo: “Desenvolvimento Socioeconômico e Ambiental da Agricultura Familiar”, 

“Integração e Articulação de Políticas para o Desenvolvimento Territorial” e “Reforma Agrária e 

Governança Fundiária”. Para a discussão de cada eixo foram criados três grupos de trabalho tendo 

como atribuição a identificação dos objetivos estratégicos do MDA. A base de partida dos Grupos de 

Trabalho foi constituída pela correlação entre uma proposta prévia de objetivos estratégicos divididos 

por eixo temático com os objetivos do MDA explicitados no PPA 2012-2015.     
 

c) Alinhamento com o PPA e com a Lei Orçamentária Anual: 

 

Pode-se afirmar que o mapa estratégico, biênio 2013/2014, possui significativo alinhamentos 

aos objetivos de responsabilidade do MDA estabelecidos no Plano Plurianual – PPA 2012-2015. Tais 

objetivos foram ponto de partida para as primeiras discussões dos grupos de trabalho instituídos para 

elaborar os objetivos estratégicos do órgão, conforme descrito no item anterior. 
 

d) Alinhamento com os planos estratégicos de unidades envolvidas na obtenção dos objetivos 

estratégicos definidos, bem como sua participação na obtenção dos indicadores definidos: 

 

Não houve avaliação do referido alinhamento a partir dos indicadores definidos. Pela 

significativa participação das unidades envolvidas no processo de elaboração, pressupõe-se a priori 

que já exista um alinhamento.  

 

e) Revisões ocorridas no planejamento estratégico, sua descrição e periodicidade: 
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Em 2014, foi instituído o Grupo Técnico-Operacional de Planejamento e Orçamento – 

GTOMP com intuito de discutir, revisar e definir indicadores e metas para exercícios posteriores. 

Apesar de não ter se concretizado plenamente, foi estabelecido um novo direcionamento buscando a 

articulação de instrumentos de planejamento e simplificação do monitoramento. Como os 

instrumentos de planejamento do MDA, quais sejam, PPA, LOA, PE, PNDRSS e o Plano Safra 

envolvem metas e indicadores físicos e orçamentários muitas vezes comuns, propunha-se reorganizar 

a estrutura dos planos a partir da construção de um painel que expressasse as priorizações do órgão.  

 

f) Atuação e envolvimento da alta direção (Secretários), bem como demais departamentos e 

órgãos envolvidos na consecução de seus objetivos setoriais: 

Na fase de elaboração do plano, destaca-se a participação de Secretários, Diretores e 

Assessores na coordenação e definição dos processos dos grupos de trabalho que redundaram na 

construção dos objetivos estratégicos e seus atributos decorrentes. 

 

5.2 Análise dos Indicadores de desempenho relacionados com o processo de gestão estratégica  

 

Na Secretaria Executiva há um grupo com o objetivo subsidiar reflexões estratégicas sobre 

a política de desenvolvimento rural e a estratégia nacional de desenvolvimento econômico-social e 

em consolidar dados e apresentar informações chave em formatos específicos como fichas, painéis e 

relatórios direcionados, sobre as políticas do Ministério. Em conjunto com o Núcleo de Estudos 

Agrários e Desenvolvimento Rural (NEAD) e atuando na organização das reuniões do Grupo 

Permanente de Análise de Conjuntura (GPAC), também participa da elaboração de análises 

estratégicas de conjuntura e prospecção de cenários sobre a agricultura familiar. 

O mesmo grupo atua também na condução do Grupo Técnico-Operacional de Planejamento 

e Monitoramento (GTOPM) assumindo ainda nos últimos meses de 2014 a gestão do processo de 

consolidação e integração dos planos estratégicos do MDA: Plano Nacional de Desenvolvimento 

Rural Sustentável de Solidário (PNDRSS), Plano Plurianual (PPA), Planejamento Estratégico MDA-

INCRA (PE), no intuito de, em contato com as áreas do MDA, alinhar os resultados das análises ao 

monitoramento e replanejamento, subsidiando tomada de decisões para o aprimoramento das políticas 

públicas. Assim, é responsável pelas funções de Gestão Estratégica do MDA e tem como objetivos: 

Organizar as informações e implantar rotinas relacionadas ao monitoramento de execução física e 

orçamentária das ações constantes no Plano Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e 

Solidário (PNDRSS), no Plano Plurianual (PPA) e na Lei Orçamentária Anual (LOA), bem como em 

outros instrumentos; Subsidiar os dirigentes das unidades que representam para participação nos 

Grupos de Trabalho de Monitoramento e Gestão Integrada do MDA; Executar os procedimentos para 

discussão, revisão e definição de indicadores e metas das unidades que representam para o 

planejamento estratégico MDA/Incra 2015/2016, para o PPA 2016/2019 e para as correspondentes 

leis orçamentárias anuais; Participar da construção, proposição e implementação da sistemática para 

planejamento e monitoramento das ações do MDA e do Incra por Unidade da Federação. 

  

5.3 Principais dificuldades e mudanças previstas  

 

 Dificuldades: 

Mobilização das equipes  

Grande número de metas e indicadores 

 

 Mudanças previstas: 

Revisão das metas 

Simplificação do monitoramento 

Selecionamento e segmentação por tipos dos indicadores 

Incorporação dos planos em vigor no órgão. 
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ITEM 6 – INFORMAÇÕES SOBRE A GOVERNANÇA 

 

6.1 Atividades de Correição 

 

a) Base normativa aplicável: 

 

Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990; Portaria/MDA nº 74, de 22 de novembro de 2006; 

Portaria/MDA nº 16, de 23 de março de 2010; e atendimento a Portaria/CGU nº 1.043, de 24 de julho 

de 2007. 

 

b) Apuração dos ilícitos administrativos cometidos por servidores: 

 

QUADRO 31 – Comissões Instauradas 

 

Análise das principais infrações e medidas de prevenção: 

As infrações são sobre temas diversos desde uso irregular de veículo oficial, uso indevido 

de apartamento institucional ao assédio moral. 

As medidas adotadas são de melhorar a gestão do órgão com um a proposta de ser mais 

efetiva e participativa junto as unidades deste Ministério, inclusive com a atuação da Comissão de 

Ética. 
 

c) Informações sobre o cumprimento, pela instância de correição da UJ, das disposições dos arts. 

4º e 5º da Portaria nº 1.043/2007, da Controladoria Geral da União – CGU: 

 

Está sendo cumprido o que determina os artigos 4º e 5º da Portaria nº 1.043/2007, da CGU. 

 
 

 

 

 

  

 COMISSÕES INSTAURADAS 

ESTOQUE   AUTUADAS JULGADAS ESTOQUE VOLUME DE CUSTO 

ATÉ 2013 2014 EM 2014 ATUAL (até 31-12) RECURSOS 2014 ENVOLVIDO EM 2014 

 05 05   0  10 0 0 
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ITEM 7 – PRINCIPAIS RECEITAS E DESPESAS 

 

7.1 Receitas 

 

ILUSTRAÇÃO 4 – Gráfico das Receitas 
 Finanças do MDA em milhares 

Principais receitas 

 

 

R$ Milhares 

RECEITAS  2013 2014 2015 

 RECURSOS DO 

TESOURO  

 

5.399.656  

  

1.907.881  

   

1.896.594  

 PAA  

      

19.202  

       

21.177  

        

24.949  

 CRÉDITO FUNDIÁRIO  

    

127.215  

     

105.712  

      

154.659  

 OUTROS  

           

205  

            

160  

          

3.168  

 TOTAL  

 

5.546.279  

  

2.034.931  

   

2.079.369  

Fonte: SIAFI Gerencial 2013 e 2014. 

Obs.: Em 2013 e 2014 os valores considerados foram de Execução da 

Receita. Para o exercício financeiro de 2015, o valor considerado foi o 

PLOA 2015. 

O Ministério do Desenvolvimento Agrário/Administração Direta possui duas receitas 

principais: referente ao Programa de Aquisição de Alimentos e referente ao Crédito Fundiário. 

No caso do Crédito Fundiário, o processo inicia-se na deliberação pelos interessados sobre 

os seguintes assuntos: escolha do imóvel a ser adquirido, negociação do preço com o proprietário, 

identificação dos cultivos que serão explorados e quais as obras que devem ser feitas no imóvel, tudo 

em parceria com os Governos Estaduais e Consórcios de Municípios, sob a gestão financeira do 

BNDES. O Fundo de Terras disponibiliza o crédito fundiário necessário a viabilização da compra da 

terra e implantação da infra-estrutura. A operação é descentralizada, cabendo ao Governo Federal 

fiscalizar, por meio do Órgão gestor do Fundo de Terras, a aplicação dos recursos. O projeto será 

implantado por meio de contratos firmados com as associações de agricultores, de convênios com os 

Estados ou associações de municípios, a quem incumbirá a execução, em nível local, das ações de 

mobilização, recebimento das propostas, análise da elegibilidade, avaliação e aprovação das 

propostas. Aos agentes financeiros caberá a liberação do financiamento para os beneficiários. Após 

a implantação do projeto serão feitos o monitoramento e o acompanhamento pelas Unidades Técnicas 

Estaduais. Haverá também o controle social realizado pelas entidades sindicais parceiras do 

Programa. 

No caso do Programa de Aquisição de Alimentos, as aquisições são feitas por compra direta, 

compra antecipada da produção ou por contrato de garantia de compra. Os critérios e condições da 

compra e da venda são definidos pelo Grupo Gestor do PAA. Os produtos adquiridos são utilizados 

na formação de estoques estratégicos, mediante compras a serem realizadas através de convênio com 

a CONAB/MAPA, que posteriormente os colocará à venda no mercado tradicional mediante 

fornecimento institucional remunerado. O produto dessa venda gera recursos para a aplicação nas 

próprias ações do Ministério. 

As outras receitas próprias arrecadadas são referentes a taxas de concursos públicos e outras 

naturezas de receita não específicas da atividade fim do órgão. 
  

46%

0%

9%

45%

Receitas

RECURSOS DO

TESOURO

OUTROS

PAA

CRÉDITO

FUNDIÁRIO
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7.2 Despesas 

 

ILUSTRAÇÃO 5 – Gráfico das Despesas 

 Finanças do MDA em milhares 

Principais despesas 

R$ Milhares 

 

DESPESAS 2013 2014 2015 

PESSOAL E 

ENCARGOS        41.745         50.482         61.488  

DÍVIDA             204                -                192  

DESPESAS 

ADMINISTRATIVAS        99.359       127.966       136.588  

ATER      264.374       285.393       657.312  

PAC   2.194.282         31.395       400.000  

GARANTIA SAFRA      980.330       916.268       203.000  

FUNDO DE TERRAS      220.000       300.000       300.000  

APOIO A 

TERRITÓRIOS   1.595.643       180.198       144.376  

PAA        20.213         31.905         32.844  

OUTROS      130.130       111.325       143.571  

TOTAL   5.546.279    2.034.931    2.079.369  

Fonte: SIAFI Gerencial 2013 e 2014. 

Obs.: Em 2013 e 2014 os valores considerados foram de Despesas 

Empenhadas. Para o exercício financeiro de 2015, o valor 

considerado foi o PLOA 2015. 

 

As despesas do Ministério do Desenvolvimento Agrário/Administração Direta podem ser 

divididas nos grupos detalhados na tabela acima. Conforme se pode observar, a despesa de pessoal e 

encargos aumentou em 2015 em relação a 2013. Isso se deve a contratação de pessoal temporário 

para atender às necessidades de regularização Fundiária da Amazônia Legal. As despesas com dívida 

contratual foram significativamente reduzidas e as despesas administrativas se elevaram devido a 

reforma dos ambientes funcionais e a estruturação do ambiente de Tecnologia da Informação. 

Os investimentos em Assistência Técnica foram priorizados em 2014, ocasionando a 

elevação observada. No caso do PAC Equipamentos, em 2013 houve a publicação de um crédito 

extraordinário para que o programa fosse impulsionado naquele ano. Em 2014 as máquinas adquiridas 

estavam sendo entregues e a aquisição de novas máquinas foi mais reduzida. Em 2015 está previsto 

um aporte financeiro maior do que em 2014 para esta ação. No caso do Garantia-Safra, no ano de 

2014 foram finalizados os pagamentos da safra 2012/2013 bem como iniciou-se os pagamentos da 

safra 2014/2015. Nesta safra, da mesma forma que na safra anterior (2011/2012), em função da 

continuidade da ocorrência do fenômeno da seca no Nordeste, houve um acréscimo de mais quatro 

parcelas no pagamento das indenizações dos agricultores, perfazendo assim um total de nove parcelas.   

O Fundo de Terras manteve a sua execução conforme o esperado bem como o Programa de 

Aquisição de Alimentos (PAA) e as outras despesas da Pasta.  

Na ação de Apoio a Territórios Rurais, houve um crédito extraordinário em 2013 para a 

compra de máquinas e equipamentos para melhoria da infraestrutura municipal e por isso há uma 

diferença de execução apresentada em relação a 2014 e 2015. 
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ITEM 8 – RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 

 

8.1 Canais de acesso do cidadão e informações sobre o atendimento 

 

As áreas do Ministério têm seu canal de acesso do Cidadão e fica responsável pelo 

tratamento das demandas, quando não são feitas pelo e-SIC (Sistema Eletrônico do Serviço de 

Informação ao Cidadão), pois fica sob a responsabilidade da Secretaria Executiva a coordenação do 

sistema. 

Todas as solicitações de atendimento são enviadas a Serfal, através do e-mail divulgado no 

Portal do SIC. No ano de 2014, ocorreu o atendimento de seis perguntas, com resposta da Serfal 

realizada 100% no prazo. 

A SRA/DCF e a Ouvidoria Agrária do MDA estabeleceram rotinas para recepção de 

denúncias relativas ao Programa Nacional de Crédito Fundiário - PNCF.  As denúncias podem ser 

encaminhadas por e-mail, no oan@mda.gov.br, ou pelo telefone (61) 2020-0904.  Na barra de 

rolagem da SRA encontra-se o Link Ouvidoria Agrária PNCF. Para falar com a Ouvidoria o 

beneficiário conta ainda com o Fale Conosco, que pode ser acessado pelo link: 

http://www.mda.gov.br/portal/ouvidoria/institucional/faleconosco. 

A SAF apresentou os seguintes dados de acompanhamento dos seus canais de acesso: 

 

QUADRO 32 – Acompanhamento dos Canais de Acesso 
Natureza da 

Informação 

Quantidade de 

Solicitações 
Solicitações Atendidas Atendidas no Prazo 

Denúncias 64 64 64 

Reclamação 1269 1073 1073 

Sugestão - - - 

Pergunta 561 561 561 

 

O atendimento às demandas de perguntas deve-se à dinâmica dos Programas sob gestão da 

Secretaria da Agricultura Familiar - SAF, suas expansões e alterações normativas para os seus 

aprimoramentos. Como se referem a Programas de voltados a agricultores familiares, com expansão 

aos mais longínquos recantos do país, sempre aparecerão dúvidas a esclarecer, as quais servem de 

feedback para as equipes dos Programas, proporcionando contínua contextualização às diversidades 

regionais e respectivo aperfeiçoamento. 

A SDT disponibiliza por meio do site institucional, o serviço Fale Conosco 

(http://portal.mda.gov.br/portal/sdt/institucional/faleconosco). Trata-se um serviço de atendimento 

aos cidadãos e cidadãs no que se referem a dúvidas, comentários ou solicitações de informações. 

Além disso, existem também os Colegiados Territórios, que funcionam como espaços para 

apresentação de dúvidas, acompanhamento de ações e acesso e trocas de experiências. A participação 

de representantes do poder público e da sociedade civil em reuniões, oficinas e conferências, 

realizadas com apoio da Secretaria, também se configura como mecanismo importante para promover 

o acesso às informações sobre as políticas públicas e sua execução no âmbito do governo. 

A CGPCT apresenta três formas de interface com o público específico atendido pelas ações 

do MDA. A primeira são as instâncias de participação social, nas quais a Coordenação tem atuado 

desde 2011, e das quais recebe as demandas dos movimentos sociais e dos representantes dos Povos 

e Comunidades Tradicionais. Assim, a CGPCT tem participado de diversos Grupos de Trabalho, 

Comissões e Conselhos que tratam da pauta específica, nos quais tem recebido as solicitações dos 

públicos com os quais atua. Além disso, a interface com demais órgãos governamentais que também 

atuam com populações tradicionais (tais como SEPPIR, Fundação Cultural Palmares e FUNAI), 

também receptoras das demandas da sociedade civil, colabora com a sistematização e qualificação 

das políticas, como a construção de chamadas públicas, considerando as necessidades das populações 

e sua distribuição no país. Além disso, incorporam-se a essa instância as Salas de Situação e demais 

http://www.mda.gov.br/portal/ouvidoria/institucional/faleconosco
http://portal.mda.gov.br/portal/sdt/institucional/faleconosco
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reuniões intra e interministeriais com participação da sociedade civil. A segunda interface são os 

canais de comunicação direta, tais como reuniões, telefonemas e e-mails, em sua maioria buscando 

esclarecimentos sobre as políticas desenvolvidas e ações específicas para povos e comunidades 

tradicionais, podendo resultar em encaminhamentos para outros órgãos e setores, ou 

encaminhamentos para as instâncias mais amplas de participação social, ou mesmo para parceiros 

institucionais. O atendimento a estas demandas são trabalho corrente da CGPCT, sendo realizados 

pela equipe durante as demais atividades. 
 

 

8.3.Mecanismos para medir a satisfação dos produtos e serviços 

 

Mecanismos utilizados: 

O MDA não possui mecanismos estruturados para serem utilizados para medir a satisfação 

das publicas pública implementadas.  

A satisfação do público demandante é medida pelos agradecimentos proferidos pelos e-mails 

de atendimento e, em alguns casos, pelo retorno de que as questões foram resolvidas, os Programas 

implementados e/ou melhorados. 

 

8.4.Acesso às informações do MDA 

 

QUADRO 33 – Acesso às Informações do MDA 

Endereço eletrônico Relatório 
Periodicidade de 

atualização 

www.mda.gov.br 

Facebook.com/mda 

Twitter@mdagovbr 

Flickr: Flickr.com/fotos/desenvolvimentoagrario 

Youtube.com/user/comunicaçãosocial 

Mapa Estratégico Sem definição 

Planejamento Estratégico Sem definição 
Relatórios de Evolução dos 

Objetivos Estratégicos 

Sem definição 

Indicadores de Desempenho 

utilizados na Gestão 

Sem definição 

Balanços Financeiros e 

Orçamentários 

Sem definição 

http://www.mda.gov.br/sitemda/pagina/auditorias 
Relatório de Auditoria de 

Gestão 

Sem definição 

http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/serfal/estrutura-

organizacional 
Estrutura Organizacional 

Sem definição 

http://www.mda.gov.br/sitemda/sites/s 

itemda/files/user_img_19/Relat%C3% 

B3rio%20de%20Gest%C3%A3o%20 

2013%20-%20SE-MDA.pdf 

Relatório de Gestão 2013 – 

MDA 

Incluso Relatórios de todas 

Secretarias 

Anual 

http://www.mda.gov.br/sitemda/sites/s 

itemda/files/user_img_21/RG_2012_- 

_SDT-MDA.pdf 

Relatório de Gestão 2012 - 

SDT 
Anual 

http://sistemas.cgu.gov.br/relats/uploa 

ds/RA201407144 

Relatório de Auditoria de 

Gestão 2013 - MDA 
Sem definição 

http://www.mda.gov.br/sitemda/sites/s 

itemda/files/user_img_21/RA201305782.pdf 

Relatório de Auditoria de 

Gestão 2012 - SDT 
Sem definição 

http://www.mda.gov.br/s 

itemda/pagina/organograma 
Estrutura Organizacional Sem definição 

http://www.mda.gov.br/s 

itemda/pagina/legisla%C3% 

A7%C3%A3o-da-estrutura-organizacional 

Regimentos Internos Sem definição 

http://smap4.mda.gov.br/ConsultaCED 

/interfaces/formabertura.aspx 

 

Consulta Pública dos Dados 

Cadastrais das Entidades 

Emissoras de DAP 

Por demanda 

http://www.mda.gov.br/sitemda/ Extrato da DAP diário 

http://www.mda.gov.br/sitemda/sites/s
http://www.mda.gov.br/sitemda/sites/s
http://sistemas.cgu.gov.br/relats/uploa
http://www.mda.gov.br/sitemda/sites/s
http://www.mda.gov.br/s
http://www.mda.gov.br/s
http://smap4.mda.gov.br/ConsultaCED
http://www.mda.gov.br/sitemda/
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Endereço eletrônico Relatório 
Periodicidade de 

atualização 

secretaria/saf/sistema-de-monitoramento-e-

avalia%C3%A7%C3%A3o-do-pronaf-smap 

http://www.mda.gov.br/sitemda 

/secretaria/saf/quem-%C3%A9-quem 
Estrutura organizacional Por demanda 

http://www.mda.gov.br/sitemda 

/secretaria/saf/vagas-para-consultoria 

Edital para vagas de 

consultoria, resultados e 

convocações 

semanal 

dap@mda.gov.br Problemas com DAP Por demanda 

paa@mda.gov.br 
Perguntas e reclamações sobre 

o programa 
Por demanda 

alimentacaoescolar@mda.gov.br 
Perguntas e reclamações sobre 

o programa 
Por demanda 

dater.formacao@mda.gov.br 
Perguntas e reclamações sobre 

o programa 
Por demanda 

daterinovacaocnpq@mda.gov.br 
Perguntas e reclamações sobre 

o programa 
Por demanda 

daterinovacaoproext@mda.gov.br 
Perguntas e reclamações sobre 

o programa 
Por demanda 

garantiasafra@mda.gov.br 
Perguntas e reclamações sobre 

o programa 
Por demanda 

 

8.5.Avaliação de desempenho do MDA 

 

A Serfal não possui carta de serviços ao Cidadão e não realiza pesquisa de satisfação junto 

aos cidadãos. 

Embora a SAF não realize formalmente pesquisa de satisfação junto aos usuários de seus 

serviços, as áreas utilizam de todas as comunicações recebidas como subsídio à reorientação e ajustes 

aos serviços prestados, buscando a ampliação quali-quantitativa de atendimento aos cidadãos 

brasileiros. 

A SDT não realizou pesquisa de satisfação junto aos usuários de seus serviços em 2014. 

 

  

http://www.mda.gov.br/sitemda
http://www.mda.gov.br/sitemda
mailto:dap@mda.gov.br
mailto:paa@mda.gov.br
mailto:alimentacaoescolar@mda.gov.br
mailto:dater.formacao@mda.gov.br
mailto:daterinovacaocnpq@mda.gov.br
mailto:daterinovacaoproext@mda.gov.br
mailto:garantiasafra@mda.gov.br
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PARTE B - INFORMAÇÕES SOBRE OS ITENS DE 9 A 16 REF 6 A 13 DN 

 

ITEM 9 – TÓPICOS ESPECIAIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

 

A Serfal possui única ação orçamentária 211C - Regularização da Estrutura Fundiária na 

Área de Abrangência da Lei 11.952, de 2009, subdividida em dois planos operacionais (PO), sendo 

um voltado para as atividades de georreferenciamento e digitalização da malha fundiária e outro 

voltado para as ações de apoio a identificação dos ocupantes e destinação das áreas. 

No ano de 2014 a execução orçamentária da Serfal chegou a R$ 49.134.354,00 que 

corresponderam a 63,2% dos recursos que foram disponibilizados para execução pela Secretaria após 

contingenciamento orçamentário 

No tocante às despesas obrigatórias e ressalvadas de contingenciamento, as dotações 

consignadas no Orçamento foram suficientes aos gastos necessários ao cumprimento das metas do 

exercício de 2014, já consideradas as suplementações ocorridas durante o ano. Com relação às 

despesas discricionárias, a disponibilidade orçamentária foi aquela possível de ser alocada, 

considerando-se a meta fiscal e o conjuntura macroeconômica do exercício de 2014. 

No âmbito do MDA, os créditos extraordinários foram utilizados para o pagamento de 

parcelas do Benefício Garantia-Safra, de que trata a Lei nº 10.420, de 10 de abril de 2002, para 

famílias de agricultores participantes do Programa, de modo a minimizar os efeitos, além das 

projeções feitas por especialistas, da duração e da intensidade da estiagem verificada nas localidades 

acometidas. O crédito viabilizou, também, a aquisição de máquinas e equipamentos para a melhoria 

da infraestrutura e recuperarem estradas vicinais para escoamento da produção e circulação de bens. 

Analisando a movimentação orçamentária, há algumas observações que se fazem 

necessárias: 

 Os recursos oriundos das ações 210R - Assistência Social e Pacificação no Campo e 

210W - Apoio à Organização Econômica e Promoção da Cidadania das Mulheres Rurais são 

movimentadas para o INCRA para a realização de atividades conjuntas da Ouvidoria Agrária 

Nacional e do Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural - PNDTR. A ação 2000 

- Administração da Unidade da Administração Direta movimentada para o INCRA refere-se a 

despesas administrativas relativas ao condomínio do prédio Palácio do Desenvolvimento. 

 A ação 210W - Apoio à Organização Econômica e Promoção da Cidadania das 

Mulheres Rurais foi descentralizada a diversos órgãos para a execução do Programa Nacional de 

Documentação da Trabalhadora Rural  - PNDTR. 

As alterações significativas no exercício foram no Fundo Garantia Safra e no PAC 

Equipamentos. As quebras de safra ocorridas em decorrência da estiagem que ocorreu além das 

perspectivas nos Estados situados na área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do 

Nordeste – SUDENE. Segundo os laudos e dados do Instituto Nacional de Meteorologia – INMET, 

as perdas ultrapassam 80% da safra, exigindo intervenção imediata para garantir a sobrevivência da 

população. O outro crédito extraordinário aprovado no período foi referente ao PAC Equipamentos a 

fim de propiciar máquinas e equipamentos para municípios melhorarem a infraestrutura e 

recuperarem estradas vicinais para escoamento da produção e circulação de bens. 

As duas ações que concentraram a execução de recursos por meio de dispensa e 

inexigibilidade de licitação foram Assistência Técnica e Extensão Rural e Programa de Aquisição de 

Alimentos - PAA. A lei nº 8.666/93 prevê a dispensa de licitação na contratação para a aquisição de 

produtos perecíveis e para a prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural no âmbito 

do Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma 

Agrária. 
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O contingenciamento na Administração Direta recaiu principalmente em duas ações, a 

Assistência Técnica e Extensão Rural – ATER na ordem de R$ 300 milhões e a Aquisição de 

Alimentos da Agricultura Familiar - PAA. 

A Secretaria Extraordinária de Regularização Fundiária na Amazônia Legal - SERFAL, 

possui orçamento na autarquia vinculada (INCRA) e conta com uma única ação orçamentária 211C 

- Regularização da Estrutura Fundiária na Área de Abrangência da Lei 11.952, de 2009, subdividida 

em dois planos operacionais (PO), sendo um voltado para as atividades de georreferenciamento e 

digitalização da malha fundiária e outro voltado para as ações de apoio a identificação dos ocupantes 

e destinação das áreas. 

No ano de 2014 a execução orçamentária da Serfal chegou a R$ 49.134.354,00 que 

corresponderam a 63,2% dos recursos que foram disponibilizados para execução pela Secretaria após 

contingenciamento orçamentário. 

 No tocante aos eventos negativos ou positivos sobre a execução orçamentária, pode-se citar 

como negativo a reformulação normativa e operacional do Programa Nacional do Crédito Fundiário, 

com alterações no fluxo de tramitação e contratação que reduziram a velocidade de contratações. E 

como positivo, o atendimento a 977.552 agricultores atendidos com o Garantia-Safra. 

As despesas com publicidade na Pasta em 2014 foram de R$ 3.955.607,25 e são classificadas 

como Publicidade Institucional. Auxilia a produção de eventos para os diversos segmentos 

populacionais englobados no público-alvo do Ministério, como Quilombolas, Mulheres Rurais e 

Povos e Comunidades Tradicionais. 

Os Convênios e Contratos de Repasse constituem modalidades de transferência que 

demandam das áreas técnicas do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) procedimentos 

formalmente complexos. A respeito da execução físico-financeira destas ações, cabe ressaltar que as 

celebrações via Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse - SICONV dependem em 

grande medida de providências dos convenentes, que são responsáveis por elaborar as propostas e 

registrá-las no Sistema. Assim, os projetos e propostas inseridos no SICONV precisam ser analisados 

em conformidade com os normativos, situação que pode demandar vários ajustes até que seja possível 

concretizar a instrução das propostas apresentadas.  

Apesar dos entraves e da sistemática mais burocrática dessas modalidades de transferência, 

o MDA obteve resultados satisfatórios quanto ao atingimento dos objetivos propostos em suas ações 

finalísticas. 

Ao longo dos últimos anos, o MDA promoveu melhorias na gestão dos projetos viabilizados 

por meio de transferências de recursos, como a criação da Coordenação-Geral de Convênios 

composta pelas Coordenações de Convênios e de Prestação de Contas.  

A Coordenação de Convênios composta por sete servidores é responsável pela avaliação 

técnico-jurídica das propostas aprovadas pelas áreas finalísticas. Estes instrumentos visam o 

desenvolvimento de políticas públicas relacionadas ao meio rural sustentável e solidário que 

articulam investimentos por meio de convênios e contratos de repasse estabelecendo parcerias em 

diferentes formatos e com objetivos específicos diversos, sempre alinhados às prioridades do 

Ministério do Desenvolvimento Agrário. 

No exercício de 2014, a Coordenação de Convênios foi responsável pelo gerenciamento e 

avaliação de 174 instrumentos de convênios, sendo 37 formalizados em 2014, e 1911 contratos de 

repasse originários das áreas de finalísticas, sendo 510 formalizados no exercício, buscando a 

conformidade técnica, financeira e legal, de forma a garantir o sucesso da parceria, bem como 

assegurar o perfeito cumprimento do objeto do instrumento utilizado.   

Importante consignar que as áreas finalísticas do MDA, Secretaria da Agricultura Familiar 

– SAF, Secretaria de Reordenamento Agrário – SRA, Secretaria de Desenvolvimento Territorial – 

SDT, Diretoria de Políticas para Mulheres Rurais e Quilombolas – DPMRQ e a Ouvidoria Agrária 

Nacional - OAN, são responsáveis em acompanhar sistematicamente a execução dos convênios e 

contratos de repasse firmados com este Ministério no sentido de verificar a regularidade da aplicação 

dos recursos, atestar a compatibilidade entre a execução do objeto e o estabelecido no Plano de 
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Trabalho, desembolsos e pagamentos em conformidade com os cronogramas estabelecidos e a 

regularidade das informações registradas pelo convenente no SICONV. 

A Coordenação de Prestação de Contas composta por 18 servidores é responsável por 

monitorar todas as ocorrências relacionadas à execução financeira de convênios e instrumentos 

congêneres firmados no âmbito do MDA, que abrange a análise contábil e financeira dos convênios, 

orientação ao convenente na elaboração da prestação de contas financeira, controle do prazo de 

apresentação da prestação de contas e registros pertinentes no SICONV. Enquanto a análise e 

aprovação das prestações de contas dos contratos de repasse estão a cargo dos agentes financeiros, 

cabendo as áreas finalísticas do MDA avaliar a qualidade dos serviços prestados pela Caixa 

Econômica Federal e Banco do Brasil. 

Destaca-se que a prestação de contas se insere como obrigação dos órgãos ou entidades que 

recebem os recursos descentralizados, cabendo à concedente dos recursos gerir todo o processo, 

atuando na cobrança da apresentação da prestação de contas, efetuando sua análise e concluindo-a 

pela aprovação, ou aprovação com ressalvas ou não aprovação. 

Visando aperfeiçoar os procedimentos relacionados à prestação de contas de convênios, a 

Coordenação organizou a sua equipe de trabalho de modo que 8 servidores ficaram responsáveis pelas 

análises dos convênios regidos pela IN/STN 01/97 (formalizados até 31/12/2007) e os 9 servidores 

pelas análises dos convênios formalizados a partir de 2008 regidos pela Portaria Interministerial nº. 

127/08 e 507/11.  

Este critério de separação dos instrumentos pela legislação aplicada aos mesmos foi 

realizado com o objetivo de facilitar o acompanhamento e o controle da análise das prestações de 

contas. Desta forma, recebeu a classificação de Estoque os convênios celebrados até o exercício de 

2007 regidos pela IN/STN 01/97 e os convênios celebrados a partir de 2008 regidos pelas Portarias 

127/2008 e 507/11 classificou-se de Passivo. 

No exercício de 2014, verificou-se o universo de 388 (trezentos e oitenta e oito) processos 

em Estoque (tabela I), ou seja, convênios regidos pela IN/STN 01/97, sendo que 137 (cento e trinta e 

sete) processos foram analisados de forma preliminar e encontra-se em diligências junto ao 

convenente e/ou área técnica responsável pelo convênio (tabela II) e 251 (duzentos e cinquenta e um) 

aguarda o início da análise financeira da prestação de contas final (tabela III). 

 

QUADRO 34 – Convênios expirados (1) 
Tabela I 

 Convênios expirados regidos pela IN/STN 01/97 

Ano Quantidade Valor Repassado Valor Aprovado Valor a Concluir 

2001 2 R$    168.500,00  R$   -    R$ 168.500,00  

2002 2 R$   1.300.000,00  R$    -    R$ 1.300.000,00  

2003 31 R$ 35.651.390,13  R$   1.831.755,69  R$   33.819.634,44  

2004 33 R$    11.074.046,70  R$   82.921,88  R$ 10.991.124,82  

2005 124 R$   62.509.800,72  R$ 12.923.948,39  R$   49.585.852,33  

2006 96 R$   46.797.478,55  R$ 12.002.097,49  R$   34.795.381,06  

2007 89 R$   19.242.894,74  R$ 55.377.722,42  R$ 63.865.172,32  

2008 11 R$ 5.242.578,12  R$ 1.494.362,47  R$   3.748.215,65  

2009 0 R$                  -    R$                  -    R$                       -    

TOTAL 388 R$    281.986.688,96 R$ 83.712.808,34 R$ 198.273.880,62 
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QUADRO 35 – Convênios expirados (2) 
Tabela II 

Convênios expirados regidos pela IN/STN 01/97 

Ano Quantidade Valor Repassado Valor Aprovado Valor a Concluir 

2001 2 R$ 168.500,00  R$       -    R$ 168.500,00  

2002 2 R$ 1.300.000,00  R$   -    R$    1.300.000,00  

2003 15 R$ 12.985.061,35  R$   1.831.755,69  R$    11.153.305,66  

2004 13 R$ 4.880.353,53  R$ 52.921,88  R$   4.827.431,65  

2005 38 R$ 5.359.135,94  R$   3.448.876,57  R$ 11.910.259,37  

2006 52 R$ 16.037.142,14  R$   2.001.494,94  R$   14.035.647,20  

2007 14 R$ 26.793.054,25  R$ 10.728.933,42  R$   16.064.120,83  

2008 1 R$ 100.000,00  R$         -    R$      100.000,00  

2009 0 R$                 -    R$       -    R$           -    

TOTAL 137 R$ 77.623.247,21 R$ 18.063.982,50 R$ 59.559.264,71 

 

 

QUADRO 36 – Convênios expirados (3) 
Tabela III 

Convênios expirados regidos pela IN/STN 01/97 

Ano Quantidade Valor Repassado Valor Aprovado Valor a Concluir 

2001 0 R$              -    R$     -    R$        -    

2002 0 R$                -    R$     -    R$         -    

2003 16 R$   22.666.328,78  R$      -    R$ 22.666.328,78  

2004 20 R$ 6.193.693,17  R$ 30.000,00  R$ 6.163.693,17  

2005 86 R$ 47.150.664,78  R$ 9.475.071,82  R$ 37.675.592,96  

2006 44 R$ 30.760.336,41  R$ 10.000.602,55  R$ 20.759.733,86  

2007 75 R$ 92.449.840,49  R$ 44.648.789,00  R$ 47.801.051,49  

2008 10 R$ 5.142.578,12  R$ 1.494.362,47  R$ 3.648.215,65  

2009 0 R$           -    R$       -    R$       -    

TOTAL 251 R$        204.363.441,75 R$          65.648.825,84 R$     138.714.615,91 

 

Em relação aos convênios regidos pelas Portarias 127/2008 e 507/11, no mencionado 

exercício, observou-se do universo de 188 (cento e oitenta e oito) convênios (tabela IV), sendo que 

40 (quarenta) teve análise financeira iniciada, mas não concluída (tabela V), 47 (quarenta e sete) 

aguardava prestação de contas pelo convenente (tabela VI) e 101 (cento e um) aguardava o início da 

análise física e/ou financeira da prestação de contas final (tabela VII). 
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QUADRO 37 – Convênios celebrados a partir de 2008 (1) 
Tabela IV 

Convênios celebrados a partir de 2008 regidos pelas Portarias 127/2008 e 507/11 

Ano Quantidade Valor Repassado Valor Aprovado Valor a Concluir 

2008 85 R$ 90.408.061,01 R$   19.070.906,09 R$   71.337.154,92 

2009 63 R$   37.364.445,53 R$ 6.216.967,15 R$ 31.147.478,38 

2010 34 R$ 5.443.274,34 R$ 878.472,02 R$ 4.564.802,32 

2011 2 R$ 3.153.972,00 R$ 492.608,61 R$     2.661.363,39 

2012 4 R$ 705.644,83 - R$ 705.644,83 

2013 - - - - 

2014 - - - - 

TOTAL 188 R$ 137.075.397,71 R$ 26.658.953,87 R$ 110.416.443,84 

 

 

QUADRO 38 – Convênios celebrados a partir de 2008 (2) 
Tabela V 

Convênios celebrados a partir de 2008 regidos pelas Portarias 127/2008 e 507/11 

Ano Quantidade Valor Repassado Valor Aprovado Valor a Concluir 

2008 21 R$ 27.949.313,87 R$ 2.771.105,40 R$ 25.178.208,47 

2009 11 R$ 2.516.492,88 - R$ 2.516.492,88 

2010 6 R$ 1.240.559,20 R$    328.705,61 R$    911.853,59 

2011 1 R$ 1.923.750,00 - R$ 1.923.750,00 

2012 1 R$ 101.642,83 - R$     101.642,83 

2013 - - - - 

2014 - - - - 

TOTAL 40 R$ 33.731.758,78 R$ 3.099.811,01 R$ 30.631.947,77 

 

 

QUADRO 39 – Convênios celebrados a partir de 2008 (3) 
Tabela VI 

Convênios celebrados a partir de 2008 regidos pelas Portarias 127/2008 e 507/11 

Ano Quantidade Valor Repassado Valor Aprovado Valor a Concluir 

2008 10 R$ 15.721.685,95 - R$ 15.721.658,95 

2009 23 R$ 24.129.857,20 R$ 2.431.913,12 R$ 21.697.944,08 

2010 13 R$ 1.462.069,65 - R$ 1.462.069,65 

2011 - - - - 

2012 1 R$ 100.000,00 - R$ 100.000,00 

2013 - - - - 

2014 - - - - 

TOTAL 47 R$ 41.413.585,80 R$ 2.431.913,12 R$ 39.981.672,68 
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QUADRO 40 – Convênios celebrados a partir de 2008 (4) 
Tabela VII 

Convênios celebrados a partir de 2008 regidos pelas Portarias 127/2008 e 507/11 

Ano Quantidade Valor Repassado Valor Aprovado Valor a Concluir 

2008 54 R$ 46.737.088,19 R$ 16.299.800,69 R$ 30.437.287,50 

2009 29 R$ 10.718.095,45 R$ 3.785.054,03 R$ 6.933.041,42 

2010 15 R$ 2.740.645,49 R$ 549.766,41 R$ 2.190.879,08 

2011 1 R$ 1.230.222,00 R$ 492.608,61 R$ 737.613,39 

2012 2 R$ 504.002,00 - R$ 504.002,00 

2013 - - - - 

2014 - - - - 

TOTAL 101 R$ 61.930.053,13 R$ 21.127.229,74 R$ 40.802.823,39 

  

Registra-se que até o exercício de 2014, 18 convênios regidos pela IN/STN 01/97 e 14 

convênios normatizados pelas portarias 127/2008 e 507/11 tiveram análise da prestação de contas 

concluída (aprovada, reprovada ou TCE). Diversos fatores contribuíram para este destacando que 

somente no ano de 2014, 23 convênios tiveram solicitações de informações dos principais órgãos de 

controles (CGU, TCU, MP), bem como de órgãos judicias e policiais, sendo necessário deslocar a 

equipe de trabalho, já reduzida, para o atendimento das diligências. 

Desta forma, a distribuição dos processos de prestação de contas dos convênios em Estoque, 

fica prejudicada tendo em vista que os analistas da equipe de trabalho priorizam o atendimento das 

citadas diligências.  

Ademais, o MDA visando sanear as transferências na situação de prestação de contas 

inadimplente adotou diversas medidas com o objetivo de melhorar o acompanhamento e reduzir as 

situações de inadimplência, como o envio de notificações às entidades convenentes sobre os 

problemas que originaram a situação de inadimplência, a concessão de prazos para respostas, os 

parcelamentos de débitos imputados, os encaminhamentos para instauração de Tomadas de Contas 

Especiais depois de esgotadas às medidas administrativas para saneamento da inadimplência e o 

ressarcimento ao erário. 

Destaca-se ainda, que nos últimos 3 exercícios, houve eventuais oscilações na quantidade e 

no volume de recursos transferidos por intermédio de convênios (tabela VIII). Entre 2012 e 2013, 

houve aumento superior a 100% da quantidade de instrumentos celebrados e 45% de aumento de 

recursos transferidos. Isso ocorreu devido a não aceitação, por parte das mandatárias da União, de 

novo contrato de prestação de serviços para os recursos de custeio, impactando a não formalização 

de contrato de repasse. No período entre 2013 e 2014, o quantitativo de instrumentos de convênios 

formalizados foi 15% superior tendo em vista a não formalização de nenhum contrato de repasse no 

período relativo a custeio. 
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QUADRO 41 – Transferências celebradas (1) 

Tabela VIII 

 Unidade Concedente ou Contratante 

Nome:   Ministério do Desenvolvimento Agrário 

CNPJ:   01.612.452/0001-97 

UG's:   490008, 490009, 490010, 490011, 490016 e 490064 

Modalidade 

Quantidade de 

Instrumentos 

Celebrados em 

Cada Exercício 

Montantes Repassados em Cada Exercício, Independentemente do 

ano de Celebração do Instrumento (em R$ 1,00) 

2014 2013 2012 2014 2013 2012 

Convênio 37 32 15  R$ 34.639.745,14   R$ 18.092.287,47   R$ 29.067.616,19  

Contrato de 

Repasse 
- - - - - - 

Termo de 

Cooperação 
- - - - - - 

Termo de 

Compromisso 
- - - - - - 

Totais 37 32 15 R$ 34.639.745,14 R$ 18.092.287,47 R$ 29.067.616,19 

Fonte: SICONV e SIAFI 

 

Os recursos transferidos por intermédio de contrato de repasse nos últimos 3 exercícios 

foram em parceira com a Caixa Econômica Federal  destinados exclusivamente a 

investimentos, sendo que não houve oscilações significativas conforme dados constantes na tabela 

IX. 

 

QUADRO 42 – Transferências celebradas (2) 
Tabela IX 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome:  Ministério do Desenvolvimento Agrário 

CNPJ:  01.612.452/0001-97 

UG/GESTÃO:  490049, 490050, 490012 e 135003 

Modalidade 

Quantidade de 

Instrumentos 

Celebrados em 

Cada Exercício 

Montantes Repassados em Cada Exercício, Independentemente 

do ano de Celebração do Instrumento (em R$ 1,00) 

2014 2013 2012 2014 2013 2012 

Convênio - - - - - - 

Contrato de 

Repasse 

 

510 750 493 R$ 190.945.480,54 R$ 160.277.428 R$ 164.030.994,91 

Termo de 

Cooperação 
- - - - - - 

Termo de 

Compromisso 
0 43 115 0,00 R$ 544.500,00 R$ 18.770.454,71 

Totais 510 793 608 R$   190.945.480,54 R$ 160.821.928,61 R$ 182.801.449 

Fonte: Caixa, Sistemas Corporativos SIAPF e SIIGF 

 

O MDA considera possível a redução do quantitativo de convenentes que não prestaram 

contas no prazo legal mediante o processo contínuo de melhoria no acompanhamento dos prazos de 

prestação de contas, resultando em sistemáticas cobranças em caso de omissão do dever de prestar 

contas por parte das entidades convenentes, de forma a garantir os devidos registros nos Sistemas de 

acompanhamento do Governo Federal e, em determinados casos, o encaminhamento para a 

instauração de Tomada de Contas Especial (TCE). 

callto:490049,%20490050,%20490012
callto:190.945.480,54
callto:164.030.994,91
callto:18.770.454,71
callto:190.945.480,54
callto:160.821.928,61
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O MDA identificou a necessidade de reavaliação de algumas prestações de contas, 

inicialmente em decorrência das constantes apresentações de contra argumentações das entidades 

convenentes com relação às impropriedades detectadas pelos analistas, impactando o prazo de análise 

e posteriormente o aumento significativo das demandas externas dos órgãos de controle interno e 

externo, bem como dos Ministérios Públicos, Procuradorias da República e Polícia Federal. Com 

relação à disponibilidade adequada de recursos humanos, a necessidade de pessoal para análise de 

prestação de contas é questão recorrente, pois o quadro de pessoal atual encontra-se com apenas 18 

servidores não sendo compatível com o volume de trabalho.  

Quanto aos materiais disponíveis para a execução do trabalho, o Ministério continuamente 

investe na capacitação de sua equipe por meio de inscrição em cursos específicos para dar maior 

conhecimento e segurança aos servidores que analisam as prestações de contas. 

O acompanhamento da execução financeira por meio do Sistema de Convênios – SICONV 

dos convênios celebrados a partir de 2008, cadastrados no Sistema e a verificação financeira in loco, 

quando necessário, são as ferramentas que o MDA adota para o controle e gerenciamento das 

transferências dos recursos às entidades convenentes. 

Quanto à efetividade das transferências como instrumento de execução descentralizada das 

políticas públicas, este MDA entende que tendo em vista a extensão territorial brasileira e a baixa 

capacidade do Ministério de executar de forma direta, não seria possível oferecer à população do 

meio rural brasileiro as políticas públicas sem este instrumento de transferência. Com a utilização 

desse instrumento de repasse, temos maior efetividade e economicidade, pois a população que o MDA 

atende fica no meio rural, o que demandaria enorme estrutura de pessoal e altos investimentos para o 

atendimento direto. 

 

QUADRO 43 – Restos a Pagar inscritos em Exercícios Anteriores 

Restos a Pagar não Processados  

Ano de 

Inscrição 
Montante 01/01/2014 Pagamento Cancelamento 

Saldo a pagar 

31/12/2014 

2013 946.818,08  937.623,66  243,99  8.950,43 

2012 32.603,94  16.607,94 0,00  15.996,00 

...         

Restos a Pagar Processados  

Ano de 

Inscrição 
Montante 01/01/2014 Pagamento Cancelamento 

Saldo a pagar 

31/12/2014 

2013 3.365.912.872,15  3.160.703.211,25  5.191.874.16   200.017.786,74 

2012 628.280.365,83  398.386.814,42  4.432.140,00   225.461.411,41 

...         

Fonte: SIAFI/MDA 
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QUADRO 44 – Concessão de suprimento de fundos 

Exercício 

Financeiro 

Unidade Gestora (UG) do 

SIAFI 

Meio de Concessão 
Valor do 

maior limite 

individual 

concedido 

Conta Tipo B 
Cartão de Pagamento do 

Governo Federal 

Código Nome ou Sigla Quantidade  
Valor 

Total 
Quantidade  Valor Total 

2014 490011 SPOA - MDA    13.099,30  

2013 490011 SPOA – MDA    7.842,33  

2012 490011 SPOA - MDA    10.880,00  

Fonte: SIAFI/MDA 

 

 

QUADRO 45 – Utilização de suprimento de fundos 

Exercício 

Unidade Gestora (UG) 

do SIAFI 
Conta Tipo B 

Cartão de Pagamento do Governo Federal 

Saque Fatura 
Total 

(a+b) Código 
Nome ou 

Sigla 

Quantida

de  
Valor Total 

Quantidad

e  

Valor dos 

Saques (a) 

Valor das 

Faturas (b) 

2014 490011 SPOA - MDA          13.099,30 

2013 490011 SPOA - MDA          7.842,33 

Fonte: SIAFI/MDA 

 

 

QUADRO 46 – Classificação dos gastos com suprimento de fundos no exercício de referência 

Unidade Gestora (UG) do SIAFI Classificação do Objeto Gasto 

Código Nome ou Sigla Elemento de Despesa Subitem da Despesa Total 

490011 SPOA - MDA 339030 96 7.299,30  

339039 96 5.800,00 
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ITEM 10 – GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS 

RELACIONADOS 

 

O Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA encerrou o ano de 2014 com 663 

servidores, assim distribuídos:  

 

QUADRO 47 – Tipologia dos Cargos/Ingressos e Egressos 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Ingressos 

no 

Exercício 

Egressos 

no 

Exercício Autorizada Efetiva 

1.   Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) Não Há 340 57 69 

1.1.   Membros de poder e agentes políticos  Não Há 2 2 2 

1.2.   Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) Não Há 338 55 67 

1.2.1.    Servidores de carreira vinculada ao órgão 202 139 0 6 

1.2.2.    Servidores de carreira em exercício descentralizado Não Há 82 41 25 

1.2.3.    Servidores de carreira em exercício provisório 0 0 0 0 

1.2.4.    Servidores requisitados de outros órgãos e esferas Não Há 117 14 36 

2.   Servidores com Contratos Temporários 190 100 105 5 

3.   Servidores sem Vínculo com a Administração Pública Não Há 223 58 58 

4.   Total de Servidores (1+2+3) 392 663 220 132 

Fonte: Extrator SIAPE em 04/02/2015 

 

Em termos de custo de manutenção, as despesas em 2014 somaram R$ 36.711.032,78. O 

grupamento referente aos servidores sem vínculo com a unidade jurisdicionada representou a maior 

despesa, com R$ 14.869.616,79, o que significa 40,50% do total gasto com pessoal em 2014. Já os 

gastos com os servidores de carreira vinculados à Unidade Jurisdicionada totalizaram R$ 

12.982.484,49, ou 35,36% do total gasto com pessoal. Por sua vez, os gastos com os servidores de 

carreira sem vínculo com a unidade jurisdicionada somaram R$ 7.639.315,89, ou 21%. Observa-se, 

portanto, que apenas três grupamentos de pessoal são responsáveis por 97%% de todo o gasto com 

pessoal da Unidade Jurisdicionada. 

A distribuição dos servidores entre área meio e áreas finalísticas estão descritas no quadro 

abaixo.  

 

QUADRO 48 – Tipologia dos Cargos/Lotação Efetiva 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Efetiva 

Área Meio Área Fim 

1.   Servidores de Carreira (1.1) 140 198 

1.1.   Servidores de Carreira (1.1.2 + 1.1.3 +1.1.4 + 1.1.5) 140 198 

1.1.2.    Servidores de carreira vinculada ao órgão 55 84 

1.1.3.    Servidores de carreira em exercício descentralizado 49 33 

1.1.4.    Servidores de carreira em exercício provisório 0 0 

1.1.5.    Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 36 81 

2.   Servidores com Contratos Temporários 0 100 

3.   Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 97 127 

4.   Total de Servidores (1+2+3) 237 425 

Fonte: Extrator SIAPE em 04/02/2015 

 

A Política de Capacitação e Desenvolvimento de Pessoal do MDA, adotou uma série de 

iniciativas em 2014, com o objetivo de promover, por meios adequados, o aprimoramento das 

competências do indivíduo, a fim de dotar o MDA de uma força de trabalho de excelência em nível 

gerencial, técnico e comportamental, principalmente no que se refere ao desenvolvimento do 

conhecimento e das habilidades, contribuindo, desse modo, para o alcance da missão do MDA.  



 98 

Em termos de capacitação, foram investidos em 2014 o montante de R$ 291.742,70 

(duzentos e noventa e um mil, setecentos e quarenta e dois reais e setenta centavos), distribuídos em 

62 cursos de curta, média e longa duração, bem como cursos “in company” e internos, totalizando 

404 oportunidades de capacitação.  

Destaca-se o Programa de Desenvolvimento de Lideranças, efetuado em parceria com a 

Fundação Getúlio Vargas (FGV-Rio), evento este que capacitou 68 servidores do MDA em Gestão e 

Liderança.  

Também merece destaque a Oficina de Mapeamento de Competências (OMC), que 

possibilitou a capacitação de 18 servidores no âmbito do MDA, com todas as unidades contempladas, 

visando dotar o MDA de instrumental teórico e prático para o mapeamento de competências do 

Ministério. 

Em 2014, ainda, foram levantadas junto às diversas unidades do MDA as necessidades de 

capacitação, de modo a subsidiar a elaboração do Plano de Capacitação para o biênio 2015-2016. De 

posse dessas informações, a Coordenação de Recursos Humanos elaborou um mapa de capacitação 

que servirá de parâmetro para o processo de capacitação e desenvolvimento do MDA.  

Em termos de qualificação da mão-de-obra do MDA, observa-se que a maioria dos 

servidores do MDA possui nível superior completo, com destaque para 11 casos de mestrado e 3 de 

doutorado. 

Entre os riscos identificados, destaca-se o baixo número de servidores efetivos, o que acaba 

por comprometer o desempenho do MDA na execução das políticas públicas e no cumprimento da 

sua missão institucional. Para suprir a carência de mão-de-obra o MDA tem envidado esforços junto 

ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com vistas à autorização para realização de 

concurso público visando ao preenchimento de 391 cargos.  

 

QUADRO 49 – Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva 
 

Unidade Contratante 

Nome: Ministério do Desenvolvimento Agrário 

UG/Gestão: 490011/00001 CNPJ: 01.612.452/0001-97 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrat

o 

Área 
Naturez

a 

Identificaçã

o do 

Contrato 

Empresa 

Contratad

a (CNPJ) 

Período 

Contratual de 

Execução das 

Atividades 

Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido dos 

Trabalhadores Contratados 

Sit. 

F M S 

Início Fim P C P C P C  

2010 L O 186/2010 
08.247.960/

0001-62 
2010 2015 7 7     P 

2010 V O 60/2010 
38.019.733/

0001-40 
2010 2015 13 13     P 

Observações: 

LEGENDA 

Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva. 

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. 

Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. 

Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. 

Fonte: Fiscais dos contratos administrativos   
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QUADRO 50 – Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra 
 Unidade Contratante 

Nome: Ministério do Desenvolvimento Agrário 

UG/Gestão: 490011/00001 CNPJ: 01.612.452/0001-97 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 
Área Natureza 

Identificação do 

Contrato 
Empresa 

Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de Execução 

das Atividades Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido dos 

Trabalhadores Contratados Sit. 

F M S 
 

Início Fim P C P C P C 

2014 5 e 11  O 154/2014  04.356.735/0001-03  24/10/2014 23/10/2015 70  45 73  31  0 0  A 

 2009 4 E  32/2009  39.728.926/001-08  02/10/2014 02/04/2015  0 0 18 18 0 0 P 

2013 5 e 11 O 88/2013 04.248.842/0001-18 02/09/2013 02/09/2015 81 75 168 159 52 46 P 

2014 12 O 157/2014 13.192.004/0001-60 22/10/2014 22/10/2015 10 10 0 0 0 0 A 

2011 7 O 15/2011 37.166.592/0001-26 28/06/2011 28/06/2015 0 0 1 1 0 0 P 

2013 5 e 11 O 06/2013 61.308.607/0001-28 02/05/2013 02/05/2014 7 7 28 28 0 0 E 

2013 5 e 11 O 07/2013 10.868.000/0001-61 02/05/2013 02/05/2014 12 12 42 42 0 0 E 

2013 5 e 11 O 08/2013 05.483.831/0001-85 02/05/2013 02/01/2015 10 10 39 39 0 0 E 

2013 5 e 11 O 09/2013 05.483.831/0001-85 02/05/2013 02/01/2015 06 06 22 22 0 0 E 

2014 5 e 11 E 19/2014 05.483.831/0001-85 06/05/2014 30/09/2014 19 19 70 70 0 0 E 

Observações: 

LEGENDA 

Área: 

1.       Segurança; 

2.       Transportes; 

3.       Informática; 

4.       Copeiragem; 

5.       Recepção; 

6.       Reprografia; 

7.       Telecomunicações; 

8.       Manutenção de bens móvies 

9.       Manutenção de bens imóveis 

10.    Brigadistas 

11.    Apoio Administrativo – Menores Aprendizes 

12.    Outras 

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. 

Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. 

Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. 

Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada. 

Fonte: Fiscais dos contratos administrativos 
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Análise Crítica 

Os contratos de vigilância, limpeza e higiene foram executados normalmente em 

2014. Detectamos que os maiores problemas deste Ministério com a execução dos 

contratos foram provocados diretamente pelas empresas, as quais, repentinamente, deixam de cumprir 

cláusulas contratuais importantes para a execução dos serviços.  

Em virtude das ocorrências de descumprimento de cláusulas contratuais por parte da 

empresa CF CAPELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, cujo objeto era a prestação de serviços 

de secretariado e de suporte operacional nas dependências das Delegacias Federais do MDA, e atendia 

os estados do Norte salvo Tocantins, a Coordenação de Administração e Serviços Gerais – CASG 

adotou as providências necessárias à rescisão unilateral do Contrato nº 07/2013. 

A Coordenação de Licitação e Contratos encaminhou mensagem eletrônica à empresa 

MOSCA GRUPO NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA, a fim de que esta se manifestasse quanto ao 

interesse em assumir a prestação dos serviços licitados no Item 1 do Pregão Eletrônico nº 01/2013 na 

condição de remanescente. A empresa demonstrou interesse em assumir os serviços. 
Em 25/03/2014 a empresa MOSCA SERVIÇOS solicitou prazo até 31/03/2014, para que 

fossem feitos os ajustes necessários nas planilhas de custo e formação. No entanto, em 31/03/2014 o 

representante da empresa supra encaminhou a mensagem, informando que a Direção da Empresa não 

demonstrou interesse em assumir o Lote 1, referente à Região Norte Contrato nº 07/2013, com os 

valores readequados, nem tampouco manter o Contrato nº 06/2013, referente à Região Sudeste, 

desconsiderando a opção de sua prorrogação. 
Diante da iminência de rescisão unilateral do Contrato nº 07/2013, e da desistência da 

empresa MOSCA GRUPO NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA em assumir este Contrato como 

remanescente, bem como da manifestação dessa empresa, desfavorável à prorrogação do Contrato nº 

06/2013, a CASG optou por providenciar a Contratação Emergencial, pelo prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias, ou até que se conclui-se o novo procedimento licitatório para a referida prestação de 

serviços nas dependências das Delegacias Federais de Desenvolvimento Agrário em 13 (treze) 

Estados da Federação (ES, MG, PR, RJ, RS, SC, SP, AC, AM, AP, PA, RO e RR) e nos Escritórios 

Regionais Terra Legal, localizados em 6 (seis) Estados da Federação (AC, AM, AP, PA, RO e RR), 

em conformidade com as especificações e condições constantes no Edital do Pregão Eletrônico nº 

01/2013 e seus anexos. 
A contratação em questão justificou-se pela necessidade de se manter a prestação de 

serviços, até que se concluísse a contratação por meio de licitação, com o objetivo de manter o 

funcionamento administrativo e não comprometer sua dinâmica alocando servidores em áreas de 

apoio quando poderiam executar atividades relevantes para o cumprimento das metas organizacionais 

dentro das atribuições principais de seus cargos, alcançando melhores resultados, inclusive, em 

termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos. Cabe ressaltar que a 

referida contratação tratou-se de caso de emergência, pois reclamava solução imediata, de tal modo 

que a realização de licitação, com os prazos e formalidades exigidas, poderia provocar a paralisação 

dos serviços de secretariado e de suporte operacional, prejudicando a regularidade das atividades 

desenvolvidas pelos servidores e Autoridades deste Ministério. 

Desta forma, a empresa LSL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA foi a que apresentou a 

melhor proposta. 

Observa-se que, se bem planejada e executada, a terceirização pode gerar muitos ganhos 

para o Órgão, porém, pode apresentar riscos ou desvios. Algumas empresas se utilizam da 

terceirização com o intuito de obter mais lucro para si, valendo-se para isso de fraude às leis e às 

obrigações trabalhistas. Nesses casos, a terceirização pode se tornar prejudicial não só para os 

trabalhadores, mas também onerosa para as tomadoras. 

Na Administração Pública, onde as empresas são escolhidas mediante procedimento 

licitatório, na maioria das vezes vencendo aquela que conseguir ofertar o menor preço, ocorre que, 

para vencer o certame, parte dessas empresas apresentam propostas aparentemente inexequíveis, com 

margem de lucro mínima, às vezes chegando ao ridículo, ensejando um futuro quadro de 
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inadimplência. Muitas vezes essas empresas atrasam salários e até deixam de depositá-los, por não 

conseguirem mais arcar com as obrigações ou mesmo por má-fé, casos em que chegam a abandonar 

os empregados. 

 

 

ITEM 11 – GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO 

 

A Gestão da frota de veículos próprios e locados de terceiros, destacando: 

 

a) a quantidade de veículos por categoria de uso e por regionalização: 

 

- conforme planilha anexa (Parte C - Anexo XI). 

 

b) a contextualização da relevância da frota de veículos para a execução da atividade-fim da 

unidade jurisdicionada e a consecução dos objetivos estratégicos: 

 

A relevância da frota de veículos do MDA se faz necessária ao desempenho das atribuições 

dos servidores e autoridades deste Ministério, pois, se interrompida pode comprometer a continuidade 

das atividades desenvolvidas por estes servidores, que diariamente necessitam da utilização de 

Veículos Oficiais, inclusive em fiscalizações de contratos em locais com dificil acesso. Cabe ressaltar 

que a indisponibilização de frota de veículos de propriedade do MDA acarretaria no 

comprometimento do cumprimento das atribuições de um grande número de agentes públicos, bem 

como de servidores da alta administração do MDA que fazem jus à utilização de veículos de transporte 

institucional, ou seja, ocupantes de cargo de Natureza Especial, ocupantes de cargo do Grupo-Direção 

e Assessoramento Superiores - DAS, nível 6 ou equivalente, chefes de gabinete de Ministro de Estado 

e da autoridade máxima deste Órgão, o Exmo. Sr. Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário. 

 

c) as normas que regulamentam a gestão e o uso da frota: 

- Portaria nº 001, de 24 de abril de 2001, deste Ministério. 

- Decreto nº 6.403, de 17 de março de 2008. 

- Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 3, de 15 de maio de 2008. 

 

d) os critérios que norteiam a escolha pela aquisição de veículos ou locação: 

 

Os custos explícitos do cenário de aquisição (custo de aquisição, custo de envio, troca de 

pneus, revisões periódicas, manutenções eventuais por acidentes, depreciação, DPVAT e 

licenciamento obrigatório) foram estimados com boa margem de precisão, haja vista terem sido 

levantados com base nos custos reais a época. A estimativa de custos com revisões periódicas e 

manutenções eventuais baseou-se no histórico dos custos do atual contrato do MDA, com a Ticket 

Car. Portanto, dispomos de um banco de dados de ocorrências passadas que subsidiaram as projeções 

futuras. 

Os custos implícitos são os gastos com toda a “máquina administrativa” necessária para 

gerenciar cada uma das soluções escolhidas, compra ou locação. Seriam custos com mão de obra de 

servidores e terceirizados, papel, impressões, envio de documentos por Correios, energia elétrica, etc. 

Esses custos são bastante difíceis de individualizar e de calcular, haja vista que a mão de obra e os 

recursos envolvidos não estão 100% a disposição somente para um contrato de locação de veículos 

ou para a gestão de frota própria de veículos. Portanto, visando facilitar a análise e torná-la mais 

objetiva, esses custos não foram abordados no estudo. 

O resultado final dos cálculos realizados no estudo foi de que em quatro anos gastaríamos 

R$ 9.224.730,24 (nove milhões, duzentos e vinte e quatro mil, setecentos e trinta reais e vinte e quatro 

centavos) caso comprássemos 78 veículos para atender 26 Delegacias. E gastaríamos 
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R$ 12.730.348,80 (doze milhões, setecentos e trinta mil, trezentos e quarenta e oito reais e oitenta 

centavos), em quatro anos de contrato de locação, com a mesma quantidade e marca de veículos. 

Portanto, a solução de aluguel mostrou-se quantitativamente mais onerosa do que a solução de compra 

em 38%. 

Acreditamos que em grande medida o valor da solução de locação foi mais elevado em 

função da condição de operação dos veículos nas Delegacias. Uma coisa é disponibilizar veículos 

para trafegarem nas cidades pavimentadas, principalmente capitais de Estados, outra coisa bem 

diferente é disponibilizar veículos para trafegarem em terrenos de terra, lamaçais etc., tal como são 

as estradas do interior do Brasil. 

As empresas de locação trabalham com a lógica de comprar o veículo abaixo custo (abaixo 

do preço normal de mercado), prestar o serviço de locação durante um curto tempo e revender o 

veículo semi-novo a preço de mercado. Se durante a fase de prestação do serviço de locação houver 

um desgaste maior do veículo que o desvalorize para revenda, muito provavelmente a empresa vai 

compensar essa perda aumentando o preço do serviço de locação. 

Outra questão que precisa ser analisada é se o valor da contratação de seguro poderia fazer 

com que a solução de compra de veículos passasse a ficar mais cara. Pesquisamos no Seguro Auto 

Banco do Brasil quanto gastaríamos com seguro de veículos próprios em quatro anos. O valor para 

os 78 veículos do estudo ficaria em aproximadamente R$ 1.798.406,48 (um milhão, setecentos e 

noventa e oito mil, quatrocentos e seis reais e quarenta e oito centavos) em quatro anos. Diante de tão 

elevado gasto com seguro, a questão a ser debatida não é se o seguro deve ou não ser somado à 

solução de compra, mas se esse tipo de contratação deve mesmo existir. 

Observa-se que o montante gasto com seguros em quatro anos equivale, sem correção 

inflacionária, a aproximadamente 32% do custo com a própria compra dos veículos. Dificilmente a 

quantidade de acidentes e principalmente de perda total de veículos alcançaria este percentual em 

quatro anos. Pelo histórico dos veículos atuais do MDA, esse percentual não alcançou nem 10% da 

frota. Esse breve raciocínio demonstra que a contratação de seguro quando se trata de um veículo ou 

de uma pequena frota pode valer a pena. Mas numa frota grande, esse custo torna-se economicamente 

inviável. Sabemos que a probabilidade de acidente com perda total ou sérios danos não alcança 

percentual tão elevado. 

Caso alcançasse, o valor do seguro seria ainda mais elevado, chegando a um ponto em que 

as seguradoras não aceitariam mais o risco. Portanto, entendemos que o pagamento de seguro para 

uma frota tão elevada de veículos não é uma solução economicamente viável. Dado o poder de 

compra da Administração Pública, é melhor assumir o risco de eventualmente perder e ter de 

recompor um pequeno percentual de veículos acidentados. O valor gasto em quatro anos de seguros 

seria suficiente para recompor um terço da frota. 

Após a conclusão do estudo supra, constatou-se que, sob o aspecto financeiro a aquisição foi 

a que se mostrou como melhor solução. Contudo, numa análise qualitativa e de riscos, chegamos à 

conclusão de que a solução de locação é a que apresenta em tese maiores vantagens e menores 

desvantagens. 

 

e) os custos envolvidos: 

 

O MDA possui contratos firmados com locação de veículos para prestação de serviços de 

natureza continuada de transporte terrestre de servidores, autoridades e pequenas cargas, com 

franquia, em veículos de pequeno e médio porte, com  motorista e combustível para atender às 

necessidades dos servidores lotados no Ministério do Desenvolvimento Agrário/SEDE, em 

deslocamentos no Distrito Federal, no Entorno e em todo Território Nacional, conforme abaixo: 
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QUADRO 51 - Resumo dos Contratos vigente no Exercício de 2014 

EMPRESA CNPJ 
TIPO DE 

LICITAÇÃO 

Nº DO 

CONTRATO 
VIGÊNCIA VALOR 

VALOR PAGO 

NO 

EXERCICIO 

DE 2014 

Unique Rent 

a Car 

Locadora 

06.320.095/0001-07 
Pregão 

Eletrônico 
23/2012 

01/01/2014 a 

18/05/2015 
R$ 1.057.281,2 R$ 1.566.550,63 

Connecta 

Serviços 

Gráficos e 

Distribuição 

LTDA-EPP 

14.040.686/0001-59 
Pregão 

Eletrônico 
31/2014 

02/06/2014 a 

01/06/2015 
R$ 365.000,00 R$ 163.445,41 

D.E 

Rebouças 

EIRELI-EPP 

03.105.598/0001-71 
Pregão 

Eletrônico 
32/2014 

04/06/2014 a 

03/06/2015 
R$ 1.449.700,00 R$ 666.508,01 

 

Informamos que não foram encontrados registros referentes a estudos que subsidiassem a 

opção de contratação da empresa citada no quadro acima, contudo, foi realizado estudo visando 

subsidiar a decisão de se partir para compra ou locação de veículos, principalmente nas Delegacias 

Federais do Desenvolvimento Agrário, unidades descentralizadas nos Estados. 

Os custos associados à manutenção da frota do MDA com abastecimento, manutenção e 

limpeza somam um total de R$ 1.347.225,00, custeados com o contrato nº 188/2010, firmado com a 

Ticket Car, inclusos também a taxa de administração (ticket car). 

 

QUADRO 52 – Custo com Pessoal da Frota 

CUSTOS COM PESSOAL RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO DA FROTA 

NOME PERMANÊNCIA NA GESTÃO 
REMUNERAÇÃO BÁSICA BRUTA 

MENSAL ANUAL 

MARCOS ANTÔNIO MOREIRA JUNIOR 12 MESES R$ 2.189,83 R$ 28.467,79 

FERDINAND SOARES GOMES 12 MESES R$ 3.174,43 R$ 41.267,59 

TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL: R$ 5.364,26 R$ 69.735,38 

CUSTO TOTAL: R$ 1.416.960,38 

 
 
QUADRO 53 – Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial de Propriedade da União 

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

QUANTIDADE DE IMÓVEIS DE 

PROPRIEDADE DA UNIÃO DE 

RESPONSABILIDADE DA UJ 

EXERCÍCIO 2014 EXERCÍCIO 2013 

BRASIL DF 8 8 

 Brasília 8 8 

 MG 1 1 

 Belo Horizonte 1 1 

Subtotal Brasil 9 9 

EXTERIOR - - - 

Subtotal Exterior - - 

Total (Brasil + Exterior) 9 9 

Fonte: Secretaria de Patrimônio da União no Distrito Federal (SPU/DF) – SPIUnet 
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QUADRO 54 – Imóveis de Propriedade da União sob responsabilidade da UJ, exceto Imóvel 

Funcional 

UG RIP Regime 

Estado de 

Conservação 

Valor do Imóvel Despesa no Exercício 

Valor 

Histórico 

Data da 

Avaliação 

Valor 

Reavaliado 

Com 

Refor

mas 

Com 

Manutenção 

490002 

9701.23772.500-4 11 3 5.694.040,65 20/2/2015 6.804.019,91 -  

 

 

3.408.042,11 

9701.23776.500-6 11 3 5.694.040,65 20/2/2015 6.804.019,91 - 

9701.21278.500-3 11 2 5.694.040,65 20/2/2015 6.804.019,91 - 

9701.22174.500-0 13 2 6.624.353,05 20/2/2015 6.692.314,67 - 

9701.32707.500-9 13 2 86.018,59 20/2/2015 6.804.019,91 - 

9701.23780.500-8 13 5 6.693.940,47 23/2/2015 7.535.125,29 - 

9701.23782.500-9 13 4 5.694.040,65 23/2/2015 6.804.019,91 - 

9701.27268.500-5 13 2 

56.603.434,6

9 23/2/2015 57.236.260,29 - - 

4123.00205.500-4 13 4 1.053.541,80 

11/12/201

4 - - - 

Total - 3.408.042,11 

Fonte: SPIUNet (Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União) 

 
 

Análise Crítica 
  

Os imóveis de propriedade da União ocupados pelo MDA são todos essenciais às atividades 

desenvolvidas pelo Órgão, inclusive o imóvel cedido para uso do INCRA, que é a autarquia vinculada 

ao MDA e que executa diversas políticas públicas em conjunto com o Ministério. O controle do 

patrimônio imobiliário existente no MDA fica a cargo da Coordenação de Administração e Serviços 

Gerais do MDA através do Setor de Patrimônio e da Divisão de Infraestrutura que fazem o 

cadastramento e a atualização dos imóveis no Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial 

da União/SPIUnet, bem como o controle das despesas com reformas e manutenções. A gestão dos 

imóveis é exercida pela Coordenação-Geral de Administração e Recursos Humanos/CGARH que 

pertence à Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração. 

O MDA atualmente possui sob sua responsabilidade sete andares localizados no Edifício 

Palácio do Desenvolvimento, um andar (ala norte) localizado no Bloco A da Esplanada dos 

Ministérios e um andar localizado no Edifício Acaiaca em Belo Horizonte/MG onde fica a sede da 

Delegacia Federal do MDA/MG. Há ainda imóveis de uso especial pertencente a terceiros locados 

em Brasília/DF (5 andares no Edifício Palácio da Agricultura), em Vitória, em Boa Vista e em 

Aracaju, onde ficam localizadas as sedes das Delegacias Federais de Desenvolvimento 

Agrário/DFDA’s do Espírito Santo, de Roraima e de Sergipe respectivamente.  

No que se refere às despesas com manutenção dos imóveis da União, as demandas são 

atendidas pelos condomínios sendo que é paga taxa de condomínio no caso do Ed. Acaiaca em Belo 

Horizonte e que são descentralizados os recursos para o Ministério do Esporte para o INCRA para 

pagamento dos valores referentes ao rateio das despesas de condomínio do Bloco A da Esplanada e 

do Ed. Palácio do Desenvolvimento respectivamente. As reformas realizadas nos imóveis ficam a 

cargo dos contratos firmados pelo MDA com diversas empresas que são fiscalizados pela Divisão de 

Infraestrutura da CASG.  

Todos os imóveis estão devidamente reavaliados no Sistema de Gerenciamento dos Imóveis 

de Uso Especial da União – SPIUnet. Porém, a situação referente ao regime de cadastramento do 2º, 

3º, 4º e 11º andares do Ed. Palácio do Desenvolvimento continua pendente de regularização, pois 
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mesmo depois de passados dois anos a Secretaria de Patrimônio da União/SPU ainda não se 

manifestou quanto à entrega desses imóveis, mesmo tendo sido provocada através do Ofício nº. 

215/SPOA/SE-MDA, reiterado através do Ofício nº 139/2015/SPOA/SE-MDA. 

Cabe ainda ressaltar que o 11º andar é utilizado pelo INCRA e que não há Termo de Cessão 

de Uso formalizado entre o MDA e a Autarquia regularizando a situação do imóvel. Esta situação 

está pendente, aguardando deliberação superior para ser regularizada. 

Há ainda sob utilização do MDA o 8º e 9º andares do Ed. Palácio do Desenvolvimento que 

pertencem à EMBRAPA e que anteriormente possuía contrato de comodato celebrado com INCRA; 

porém tal contrato teve sua vigência expirada em 31/3/2012 (registrado no SAIC/AJU sob nº. 

10200.98/0123-0) e apesar de ter surgido a pretensão de substituição do INCRA pelo MDA como 

comodatário, não houve formalização deste contrato. Ainda de acordo com informação da própria 

EMBRAPA, não houve regularização da utilização dos referidos andares junto à SPU porque o 

instrumento de cessão anterior expirou e não foi renovado com o INCRA, tampouco celebrado novo 

dispositivo contratual com o MDA. 

Não há bens imóveis fora do patrimônio da União em decorrência da existência de algum 

impedimento para regularização. E não há bens imóveis funcionais sob a responsabilidade do MDA. 

 

QUADRO 55 – Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial Locados de Terceiros 

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

Quantidade de Imóveis 

Locados de Terceiros dela UJ 

Exercício 2014 
Exercício 

2013 

BRASIL 

Distrito Federal 1 1 

Brasília 1 1 

Espírito Santo 1 - 

Vitória 1 - 

Roraima 1 1 

Boa vista 1 1 

Sergipe 1 1 

Aracaju 1 1 

Subtotal Brasil 4 3 

EXTERIOR - - - 

Subtotal Exterior - - 

Total (Brasil + Exterior) 4 2 

Fonte: Contratos de locação de espaço com terceiros. 

 

Análise Crítica 

 

O Ministério do Desenvolvimento Agrário possui atualmente 4 imóveis locados de terceiros 

destinados para a execução dos seus serviços administrativos e serviços públicos em geral 

relacionados às suas atividades. A locação dos imóveis foi formalizada através dos contratos de 

locação nº 13/2010 (DFDA/RR); 21/2012 (DFDA/SE); 110/2013 (MDA-SEDE) e 5/2014 

(DFDA/ES). 

O contrato de locação nº 110/2013 celebrado entre o MDA e a empresa SPE 61 

Empreendimentos Imobiliários e Participações S.A. tem como objeto da locação o 7º, 8º, 9º, 10º e 11º 

andares do Ed. Palácio da Agricultura, com 45 vagas de garagem, localizados no Setor Bancário 

Norte, Quadra 1, Bloco F, Brasília/DF. Este contrato foi celebrado para substituir o contrato de 

locação nº 48/2013 celebrado entre o MDA e a empresa SARKIS Imóveis LTDA, uma vez que o 
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imóvel desta empresa não estava mais atendendo a demanda de alocação de pessoal do MDA. 

Conforme se pode verificar no processo nº 55000.002059/2013-57, a Nota Técnica nº 

30/2013/CASG/CGARH/SPOA/SE-MDA, às fls. 92 a 94, comprova a vantajosidade de formalizar o 

contrato de aluguel com a empresa SPE 61 em substituição ao contrato nº 48/2013 celebrado com a 

empresa SARKIS Imóveis. Cabe ressaltar ainda que foi verificado junto com a Superintendência de 

Patrimônio da União/SPU a possibilidade de disponibilização de imóvel da União para atender às 

necessidades do MDA; porém, por não haver imóveis disponíveis optou-se por locar um imóvel 

particular de terceiros.  

As Delegacias Federais de Desenvolvimento Agrário/DFDAs ficam localizadas nas capitas 

dos Estados Federados e são unidades descentralizadas sem autonomia financeira que executam as 

atividades-fim do MDA. Para tanto, necessitam de espaços físicos para alocar os servidores que nelas 

trabalham. Na maioria dos Estados, as DFDAs estão localizadas nas Superintendências Regionais do 

INCRA; porém, com exceção da DFDA/MG cuja sede fica no Ed. Acaiaca, imóvel da União 

registrado no SPIUnet através do RIP nº 4123.00205.500-4, há Delegacias que não estão localizadas 

nas SRs do INCRA por falta de espaço. São elas: DFDA/RR, DFDA/SE e DFDA/ES. Portanto, houve 

necessidade de locar imóveis de terceiros para que os funcionários dessas delegacias pudessem 

exercer suas atividades. 

Em relação aos gastos com reformas, transformações e manutenções nos imóveis locados, 

quando estas acontecem, aqueles são assumidos pelo MDA. 
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ITEM 12 – GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

 Análise no relatório de gestão realizado no exercício anterior: 

 

No exercício anterior7, a Coordenação-geral de Modernização e Informática – 

CGMI/SPOA8/SE9-MDA10, respondeu ao Quadro A.7.1 – “Gestão Da Tecnologia Da Informação Da 

Unidade Jurisdicionada”. 

Referente às respostas encaminhadas naquele exercício, realiza atualização das informações, 

de acordo com a atual realidade, devido às mudanças ocorridas durante o ano de 2014, conforme 

abaixo: 

 

 1  Quanto ao item “1. Em relação à estrutura de governança corporativa e de TI, a Alta 

Administração da Instituição”: 

 1.1  Os subitens abaixo, atualmente encontram-se com status “realizado”, devido à 

publicação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações – PDTIC; do 

Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicações – PETIC, no ano 

de 2014, ambos documentos com vigência até 2016; e da portaria que dispõe sobre a 

incorporação de sistemas desenvolvido por terceiros e cessão dos sistemas e dados do 

Ministério: 

 1.1.1  aprovou e publicou as diretrizes para a formulação sistemática de planos para 

gestão e uso corporativos de TI, com foco na obtenção de resultados de negócio 

institucional; 

 1.1.2  aprovou e publicou as diretrizes para gestão dos riscos aos quais o negócio 

está exposto; 

 1.1.3  aprovou e publicou as diretrizes de avaliação do desempenho dos serviços de 

TI junto às unidades usuárias em termos de resultado de negócio institucional; 

 1.1.4  aprovou e publicou as diretrizes para avaliação da conformidade da gestão e 

do uso de TI aos requisitos legais, regulatórios, contratuais, e às diretrizes e políticas 

externas à instituição; 

 2  Quanto ao item “2. Em relação ao desempenho institucional da gestão e de uso corporativos 

de TI, a Alta Administração da instituição”: 

 2.1  O MDA deixa de assinalar a opção “Nenhuma das opções anteriores descreve a 

situação desta instituição”, para assinalar as seguintes opções: 

 2.1.1  Estabeleceu objetivos de gestão e de uso corporativos de TI; 

 2.1.2  Estabeleceu indicadores de desempenho para cada objetivo de gestão e de uso 

corporativos de TI; 

 2.1.3  Estabeleceu metas de desempenho da gestão e do uso corporativos de TI, para 

2014; 

 2.1.4  Estabeleceu os mecanismos de controle do cumprimento das metas de gestão 

e de uso corporativos de TI; 

 2.1.5  Estabeleceu os mecanismos de gestão dos riscos relacionados aos objetivos de 

gestão e de uso corporativos de TI; 

 2.1.6  Os indicadores e metas de TI são monitorados; 

 2.1.7  Acompanha os indicadores de resultado estratégicos dos principais sistemas 

de informação e toma decisões a respeito quando as metas de resultado não são 

                                                 
7     Relatório entregue em 2014, referente ao ano de 2013 

8 Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – SPOA 

9 Secretaria Executiva - SE 

10 Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA 
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atingidas. 

 3  Quanto ao item “5. Em relação à gestão de informação e conhecimento para o negócio”, 

assinala-se a opção “Há pelo menos um gestor, nas principais áreas de negócio, formalmente 

designado para cada sistema de informação que dá suporte ao respectivo processo de 

negócio”. 

 4  Quanto ao item “7. Em relação às contratações de serviços de TI: utilize a seguinte escala: (1) 

nunca (2) às vezes (3) usualmente (4) sempre”, muda-se as respostas dos subitens a seguir 

para a nota (4) sempre: 

 4.1  no caso de desenvolvimento de sistemas contratados, os artefatos recebidos são 

avaliados conforme padrões estabelecidos em contrato. 

 4.2  no caso de desenvolvimento de sistemas contratados, há processo de software definido 

que dê suporte aos termos contratuais (protocolo e artefatos). 

 5  Quanto ao item “7.1.1 Análise Crítica”, esta CGMI cumpriu o objetivo de publicação dos 

documentos relativos à governança de TIC: 

 5.1  Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações – PDTIC;  

 5.2  Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicações – PETIC. 
 

 Relatório de gestão do exercício corrente: 

 

Para o relatório de gestão corrente, referente ao ano de 2014, pede-se: 

 

 1  Informações sobre sistemas computacionais que estejam diretamente relacionados aos 

macroprocessos finalísticos e objetivos estratégicos da unidade jurisdicionada, contemplando: 

 1.1  Relação dos sistemas e a função de cada um deles: ver Parte C – Anexo XII. 

 1.2  Eventuais necessidades de novos sistemas informatizados ou funcionalidades, suas 

justificativas e as medidas programadas e/ou em curso para obtenção dos sistemas: ver 

Parte C – Anexo XIII. 

 2  Relação dos contratos que vigeram no exercício de referência do relatório de gestão, incluindo 

a descrição de seus objetos, demonstração dos custos relacionados a cada contrato, dados dos 

fornecedores e vigência: ver Parte C – Anexo XIV. 
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ITEM 13 – GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE 

AMBIENTAL 

 

QUADRO 56 – Aspectos da Gestão Ambiental  

Aspectos sobre a gestão ambiental e Licitações Sustentáveis 
Avaliação 

Sim Não 

1.  Sua unidade participa da Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P)?  X 

2.  
Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação a 

associações e cooperativas de catadores, conforme dispõe o Decreto nº 5.940/2006? 
 X 

3.  
As contratações realizadas pela unidade jurisdicionada observam os parâmetros estabelecidos no 

Decreto nº 7.746/2012?  
 X 

4.  
 A unidade possui plano de gestão de logística sustentável (PLS) de que trata o art. 16 do Decreto 

7.746/2012? Caso a resposta seja positiva, responda os itens 5 a 8. 
 X 

5.  
A Comissão gestora do PLS foi constituída na forma do art. 6º da IN SLTI/MPOG 10, de 12 de 

novembro de 2012? 
 X 

6.  
O PLS está formalizado na forma do art. 9° da IN SLTI/MPOG 10/2012, atendendo a todos os 

tópicos nele estabelecidos? 
 X 

7.  

O PLS encontra-se publicado e disponível no site da unidade (art. 12 da IN SLTI/MPOG 10/2012)?  X 

Caso positivo, indicar o endereço na Internet no qual o plano pode ser acessado.  

8.  

Os resultados alcançados a partir da implementação das ações definidas no PLS são publicados 

semestralmente no sítio da unidade na Internet, apresentando as metas alcançadas e os resultados 

medidos pelos indicadores (art. 13 da IN SLTI/MPOG 10/2012)? 

  

Caso positivo, indicar o endereço na Internet no qual os resultados podem ser acessados.  

Considerações Gerais 

O Ministério não realiza nenhum dos aspectos abordados. 
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ITEM 14 – ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE ÓRGÃO DE CONTROLE 

 

Por parte da SERFAL não há acórdão do TCU, portanto não há dados a serem preenchidos 

para este item do relatório.  

Já as outras unidades apresentaram o seguinte: 

 

QUADRO 57 – Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício SAF 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar - SAF  

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo 
Comunicação 

Expedida 

 TC 015.741/2013-3 

451/2014-

TCU-

PLENÁRIO 

9.1 e subitens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 

9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7, 9.1.8, 9.1.9, 

9.1.10, 9.1.11, 9.1.12 

9.2. e subitens 9.2.1, 9.2.2, 9.2.2, 

9.2.3, 9.2.3.1, 9.2.3.2, 9.2.3.3, 9.2.4, 

9.3  

 

Aviso nº 

198/2014-Seses-

TCU-Plenário 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Secretaria Executiva/MDA  

Descrição da Deliberação 

9.1. Determinar ao Ministério do Desenvolvimento Agrário que: 

9.1.1. proceda à análise dos casos de beneficiários que não se enquadram nos critérios de seleção, identificados no 

cruzamento de dados com os sistemas Renavam, Siape, Sisobi, Rais e SNCR com o Sistema de Gerenciamento do 

Garantia Safra e, em caso de confirmação das irregularidades, promova a exclusão dos beneficiários e empreenda os 

esforços necessários para a restituição das indenizações, atualizadas monetariamente, com fundamento no art. 5º, incisos 

VI, VII e IX, do Decreto 4.962/2004; 

9.1.2. estabeleça rotinas destinadas a melhorar os controles internos do programa, de modo a viabilizar o cumprimento 

do art. 10 da Lei 10.420/2002, a exemplo do cruzamento automático de dados dos beneficiários com os sistemas 

Renavam, Siape, Sisobi, Rais e SNCR nos sistemas de controle do Garantia Safra ou de emissão da Declaração de 

Aptidão do Pronaf - DAP, entre outros julgados importantes para coibir fraudes e prejuízos, e mecanismos de 

responsabilização das pessoas que prestarem informações falsas para atender aos requisitos de acesso ao programa; 

9.1.3. institua, de modo a cumprir o princípio da transparência, metodologias formais e rotinas de trabalho para cálculo 

da previsão de gastos para inclusão nos PPAs e PLOAs; 

9.1.4. estabeleça cronograma de ações destinadas a retirar os agricultores do risco climático, a exemplo de iniciativas 

que configurem melhora das condições de plantio ou a introdução de novas tecnologias no Zoneamento Agrícola de 

Risco Climático, de modo a cumprir o disposto no art. 3º, inciso XI, do Decreto 4.962/2004; 

9.1.5. institua mecanismos de divisão de responsabilidades entre as três esferas do poder federativo, definindo as ações 

de estímulo à disseminação de tecnologias de convivência com o semiárido, associadas ao benefício Garantia Safra, de 

modo a cumprir o art. 6ºA da Lei 10.420/2002; 

9.1.6. desenvolva mecanismos de controle para a participação obrigatória dos beneficiários em programas de 

capacitação e profissionalização como condição para receberem o benefício, de modo a cumprir o disposto no art. 10, 

parágrafo único, da Lei 10.420/2002; 

9.1.7. desenvolva mecanismos de estímulo à prestação de assistência técnica e extensão rural aos beneficiários do 

Garantia Safra, bem como de planejamento conjunto com entidades que prestam esse serviço, de modo a dar 

sustentabilidade às suas atividades econômicas e melhorar as condições de convivência com o semiárido, a fim de 

cumprir o art. 6ºA da Lei 10.420/2002; 

9.1.8. institua mecanismos para desestimular o plantio de culturas não aconselhadas pela pesquisa agropecuária nacional 

e, ao mesmo tempo, ofereça estímulo e opções de cultivos e de práticas agronômicas adaptadas ao semiárido, 

disponibilizadas pela pesquisa agropecuária nacional; 

9.1.9. estabeleça cronograma para o provimento de meios de acesso dos produtores beneficiários do Garantia Safra aos 

serviços de assistência técnica, de modo a implantar opções tecnicamente viáveis para o desenvolvimento de atividades 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10967138/artigo-5-do-decreto-n-4962-de-22-de-janeiro-de-2004
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10966955/inciso-vi-do-artigo-5-do-decreto-n-4962-de-22-de-janeiro-de-2004
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10966926/inciso-vii-do-artigo-5-do-decreto-n-4962-de-22-de-janeiro-de-2004
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10966843/inciso-ix-do-artigo-5-do-decreto-n-4962-de-22-de-janeiro-de-2004
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/97960/decreto-4962-04
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11047312/artigo-10-da-lei-n-10420-de-10-de-abril-de-2002
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/99537/lei-10420-02
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10968242/artigo-3-do-decreto-n-4962-de-22-de-janeiro-de-2004
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10967864/inciso-xi-do-artigo-3-do-decreto-n-4962-de-22-de-janeiro-de-2004
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/97960/decreto-4962-04
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/99537/lei-10420-02
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11047312/artigo-10-da-lei-n-10420-de-10-de-abril-de-2002
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11047092/par%C3%A1grafo-1-artigo-10-da-lei-n-10420-de-10-de-abril-de-2002
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/99537/lei-10420-02
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/99537/lei-10420-02
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economicamente sustentáveis, a exemplo de novas tecnologias de cultivo, culturas e cultivares adaptadas ao semiárido, 

armazenamento de água e irrigação; 

9.1.10. desenvolva indicadores de desempenho que traduzam as diretrizes constantes da Lei 10.420/2002, quais sejam 

"garantia de condições mínimas de sobrevivência após eventos severos de seca ou excesso hídrico" e "melhoria das 

condições de convivência com o semiárido", contendo, no mínimo, rotinas e fontes de coleta de dados; planos de metas 

de curto, médio e longo prazo; e rotinas de revisão de estratégias em conformidade com os resultados desses indicadores; 

9.1.11. realize estudo destinado à implantação de padrões mínimos de atendimento ao beneficiário do Garantia Safra, 

promovendo ainda a implantação de rotinas de trabalho para a aferição da qualidade dos serviços e produtos oferecidos 

pelos operadores do programa (prefeituras, sindicatos, etc.), bem como os índices de satisfação dos usuários; 

9.1.12. compatibilize os dados físicos e financeiros do programa nas peças orçamentárias dos próximos exercícios, de 

modo a proporcionar equilíbrio financeiro ao fundo e dar previsibilidade ao orçamento definido na LOA de cada 

exercício, em conformidade com o princípio da transparência. 

9.2. Recomendar ao Ministério do Desenvolvimento Agrário que: 

9.2.1. institua medidas de curto, médio e longo prazo para qualificação da atuação dos Conselhos Municipais de 

Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS), a exemplo de programas de formação e educação continuada de seus 

membros, estímulos à integração com os órgãos locais e municipais e disseminação de boas práticas, entre outras 

consideradas adequadas pelo Comitê Gestor do Garantia Safra; 

9.2.2. institua medidas de estímulo ao acompanhamento da inscrição no programa e do histórico do produtor pelos 

órgãos locais de assistência técnica; 

9.2.3. conforme boas práticas definidas no Cobit 4.1, objetivo de controle AI2.7 e AI6.5, adote providências para: 

9.2.3.1. desenvolver dicionário de dados compatível com o modelo de dados dos sistemas do Garantia Safra, de modo 

a tornar mais eficientes as manutenções evolutiva e corretiva dos sistemas, melhorando o entendimento das equipes 

envolvidas; 

9.2.3.2. carregar na base de dados do Garantia Safra todas as informações históricas da folha de pagamento; 

9.2.3.3. desenvolver relatórios gerenciais que diminuam o acesso direto às bases de dados por desenvolvedores e 

membros da equipe de banco de dados; 

9.2.4. deixe clara a natureza do Garantia Safra como um benefício, conforme define a Lei 10.420/2002, em suas peças 

de divulgação do programa e rotinas internas de operacionalização ou envide esforços no sentido de adaptar os 

normativos do programa para que a política seja definida sob a lógica de seguro rural para agricultores de baixa renda; 

9.3. Determinar ao Ministério do Desenvolvimento Agrário que encaminhe ao Tribunal, no prazo de 90 (noventa) dias, 

plano de ação contendo o cronograma para adoção das medidas necessárias à implementação das determinações 

constantes do item 9.1 retro, com definição dos responsáveis, prazos e atividades acerca das providências a serem 

tomadas; 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Departamento de Financiamento e Proteção da Produção – DFPP   

Síntese da Providência Adotada 

A SAF tomou medidas preventivas para correção das possíveis falhas que permitiram as impropriedades encontradas, 

envolvendo os setor de TI do MDA que fossem bloqueados os beneficiários com indícios de inelegibilidade;  

De posse da base do SISOBI e da RAIS, a SAF implementou as seguintes rotinas:  

- identificação na folha de pagamento do Garantia-Safra, mês de março de 2014, dos CPFs que aparecem nos arquivos 

do TCU, os quais “Recebem mais de 1,5 salários mínimos”, “TSE eleitos-suplentes”, “Participantes do Proagro”, 

“vivem fora da região Sudene”, “Siape”,  têm “vínculo com poder público municipal”, “Renavam 2011” e “Renavam 

2012”; CPF´s que aparecem no SISOBI de janeiro de 2014, identificando aqueles que têm data de falecimento igual ou 

anterior à data de inscrição e aqueles que têm a data de falecimento posterior à data de inscrição no Programa; CPF´s 

que aparecem na RAIS de 2012, a fim de calcular a renda rebatida com base na renda registrada e identificar aqueles 

CPFs que, de fato, possuem renda acima de 1,5 salário mínimo; 

- suspensão pagamento do Garantia-Safra para 23.508 pessoas que estavam na folha de pagamento mês de março de 

2014; 

- identificação e suspensão do pagamento do Garantia-Safra, mês de abril, para os CPF que apareceram nos arquivos 

do TCU “TSE eleitos-suplentes”, “Participantes do Proagro”, SISOBI do mês de fevereiro e que tem data de falecimento 

anterior à data de inscrição no Programa, totalizando 2.018 pessoas; 

-  realização de nova verificação, com a base de RAIS 2012, das pessoas que tiveram o pagamento suspenso no mês de 

março de 2014 e  reinclusão em folha de pagamento das pessoas que apresentaram renda inferior a 1,5 salário mínimo. 

Foram reintegrados à folha de pagamento 21.490 beneficiários, dos 23.508 suspensos; 

-  implantou cruzamento da base de dados do Garantia-Safra com base do SISOBI e efetua bloqueio de nomes e CPF´S 

de quem tem data de falecimento anterior a data de inscrição; 

-  enviou correspondências para as entidades agregadoras da rede de entidades emissoras de DAP com a relação dos 

CPFs detectados no cruzamento com o SISOBI, solicitando confirmação (ou não) do falecimento e tomada de 

providências de atualização da base de dados da DAP. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/99537/lei-10420-02
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/99537/lei-10420-02
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-  solicitou base de RAIS ao Ministério do Trabalho referente ao ano de 2013 (não recebeu ainda); 

-  realizou consulta a CONJUR, Processo n° 55.000.001699/2014, para renovar o Acordo de Cooperação para continuar 

recebendo a RAIS; 

-  solicitou recebimento do SIAPE a SEGEP/MPOG; 

-  encaminhou ofício ao Banco Central solicitando base de dados de agricultores que realizam contratos de custeio 

agrícola para implantar cruzamento com base do Garantia-Safra e efetuar os bloqueios necessários. 

Solicitou à CEF informações acerca dos valores efetivamente sacados pelos beneficiários, bem como o bloqueio dos 

valores ainda não sacados;  

- encaminhou Ofício Circular n° 004/2012 aos gestores municipais para que verificassem se procediam os indícios de 

inelegibilidade de beneficiários ao Garantia-Safra, com cópia aos agentes emissores de DAP;  

- solicitou manifestação da CONJUR/MDA sobre qual o melhor procedimento para apurar os fatos e as 

responsabilidades que deram causa a pagamento de benefício a beneficiário inelegível/falecido e sobre qual melhor 

procedimento para adotar providências para ressarcimento ao Erário dos benefícios concedidos indevidamente; 

- providenciou consulta formal aos agentes financeiros sobre qual a melhor forma de restituição de pagamento do 

Garantia-Safra e qual o custo dessa restituição em caso de confirmação de irregularidade. Ofícios DFPP/SAF, N°s 900 

e 899/2014; Ofícios GAB/SAF Nºs 1.375 e 1.376; 

- publicou a Portaria n° 66/2014 que estabelece normas e procedimentos para restituição de valores pagos 

indevidamente; 

- encaminhou processo n° 55.000.004053/2010-71 para contratação de agente financeiro para realizar trabalho de 

notificação, atualização, cobrança e recebimento de pagamento feito irregularmente; 

- em Nota Técnica constante do processo n° 55.000.004053/2010-71, o DFPP esclarece a necessidade de assinatura do 

4º Termo Aditivo ao Contrato nº 099/2010, entre a CEF e o Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA. Tendo a 

CEF manifestado interesse na renovação do referido contrato, apresentando sua proposta com cotação dos valores das 

tarifas e, considerando que a CEF possui sistema operacional pronto, capacidade operacional, infraestrutura, logística 

abrangente, conhecimento dos processos de pagamento e das características de público, tendo em vista que a Caixa é a 

instituição com maior número de correspondentes na região e com histórico de pagamento de outros benefícios sociais, 

como o bolsa-família, por exemplo. O que justifica-se o interesse do MDA na renovação do Contrato com a CEF; 

- elaboração da minuta do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 099/2010 que operacionaliza o Programa Garantia-Safra; 

- em 30 de outubro de 2014, a CEF encaminhou à SAF o Ofício nº 0172/2014/SUFUS/GEFUS, contendo tabela de 

preços referentes aos serviços constantes do contrato, incluindo dentre outros, os serviços de emissão de boletos de 

devolução de benefícios pagos indevidamente.   

Síntese dos Resultados Obtidos 

Não se aplica 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Não se aplica 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar - SAF  

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo 
Comunicação 

Expedida 

 TC 015738/2013-2 

450/2014-

TCU-

PLENÁRIO 

- 9.3 e subitens 9.3.1, 9.3.2, 9.3.2.1, 9.3.2.2, 

9.3.2.3, 9.3.2.4, 9.3.2.5, 9.3.3, 9.3.3.1, 

9.3.3.2, 9.3.3.3, 9.3.4 

- 9.7 e subitens 9.7.1, 9.7.2 

- 9.9  

  

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Secretaria Executiva/MDA  

Descrição da Deliberação 

9.3. Determinar ao Banco Central do Brasil, ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e ao 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) que, conjuntamente: 

9.3.1. uniformizem os procedimentos para a quantificação do percentual de perdas no âmbito do Proagro, visando à 

operacionalização dos serviços de comprovação de sinistros, constante do art. 65-B da Lei 8.171/1991; 

9.3.2. estabeleçam sistemática para que os agentes financeiros orientem os produtores rurais sobre as regras do Proagro, 

em particular quanto: 

9.3.2.1. à contratação do Proagro em consequência do financiamento tomado por meio do Pronaf; 

9.3.2.2. ao direito de obter indenização nos casos de ocorrência de perdas nas lavouras em decorrência de sinistros 

causados por intempéries climáticas e outras causas, conforme a contratação; 

9.3.2.3. às regras do programa em relação à época correta de plantio e de colheita e à aplicação devida dos insumos 

recomendados para a lavoura, entre outras práticas recomendadas; 

9.3.2.4. ao prazo legal para a comunicação de perdas em caso de sinistros; e 

9.3.2.5. às regras de guarda dos documentos fiscais para a comprovação da aquisição dos insumos utilizados na lavoura; 

9.3.3. desenvolvam indicadores de desempenho que traduzam as diretrizes constantes dos objetivos do Proagro e do 

ZARC, contendo, no mínimo: 

9.3.3.1. rotinas, método e fonte das coletas de dados; 

9.3.3.2. planos de metas de curto, médio e longo prazo para as regiões abrangidas pelos instrumentos; e 

9.3.3.3. revisão periódica das estratégias adotadas em conformidade com os resultados dos indicadores; 

9.3.4. adotem as medidas necessárias ao cumprimento do parágrafo único do art. 65-C da Lei 8.171/1991; 

9.7. Recomendar ao Banco Central do Brasil, ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e ao 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) que harmonizem sua atuação em relação ao Proagro, estabelecendo: 

9.7.1. definição clara dos objetivos de cada instituição no planejamento, operacionalização e controle do programa, 

incluindo-se as atribuições das unidades regionais do Mapa e do MDA; 

9.7.2. fóruns de discussão periódicos ou permanentes, que envolvam as três instituições, destinados à tomada de 

decisões gerenciais e planejamento conjunto do programa; 

9.9. Determinar ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e ao Ministério do Desenvolvimento Agrário 

que, na definição das políticas públicas que lhes são afetas, levem em consideração os diferenciais de produtividade de 

cada região do País; 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Departamento de Financiamento e Proteção da Produção – DFPP   

Síntese da Providência Adotada 

Após discussão conjunta com MDA e MAPA, o Bacen encaminhou ao TCU o Parecer 2330/2014 – BCB/DEROP, 

de 10/07/14, contendo plano de ação para cumprimento de determinações e recomendações do referido Acórdão 

TCU 450/2014.  

Síntese dos Resultados Obtidos 

Não se aplica 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033888/lei-agr%C3%ADcola-lei-8171-91
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033888/lei-agr%C3%ADcola-lei-8171-91
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

1. 
55.000.002498/20

14-41 
  Solicitação Ofício 94/2014- Ouvidoria TCU   

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Secretaria Executiva/MDA 44813 

Descrição da Deliberação 

Prestar informações que possam esclarecer os fatos no âmbito daquela Ouvidoria do TCU 

 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar 44987 

Síntese da Providência Adotada 

 A SAF enviou solicitou averiguação da denúncia para DFDA/BA, via CONDEF, por meio do Mem. 

1824/2014/GAB./SAF  de 22.12.2014, e as informações foram prestadas à Ouvidoria do TCU encaminhando 

documentos comprobatórios à Ouvidoria  por meio do Ofício nº 1602/2014/GAB./SAF de 22.12.2014.  

 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Não se aplica 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

Não se aplica 

 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

2. 
TC. 

010.932/2013-5 

Acordão 3058/2014-

TCU/SECEX-MT, Sessão de 

12/11/2014. 

1.7.3, 1.7.4 e 

1.7.5. 
DE 

Oficio nº 1479/2014-

TCU/SECEX-MT. 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Secretaria Executiva/MDA 44813 

Descrição da Deliberação 

1.7.3. Recomendar à Caixa Econômica Federal e ao Ministério do Desenvolvimento Agrário que especifiquem de maneira 

clara, nos contratos de repasse celebrados, a quem compete a responsabilidade pelo acompanhamento e fiscalização da 

execução e atingimento dos objetivos do contrato celebrado; 

1.7.4. Dar ciência ao Ministério do Desenvolvimento Agrário de que a responsabilidade pela aferição das despesas 

incompatíveis com as ações realizadas, conforme apurado no Relatório 192303 da CGU/MT, pertence ao próprio MDA, de 

acordo com o item 2.2.1., das Diretrizes Operacionais - 2007, por ele elaborada; 

1.7.5. Determinar ao Ministério do Desenvolvimento Agrário que adote providências quanto à análise das despesas, no 

valor de R$ 43.597,60 (quarenta e três mil, quinhentos e noventa e sete reais e sessenta centavos), julgadas incompatíveis 

pelo Relatório 192303 da CGU/MT, instaurando, se for o caso, a competente tomada de contas especial, observados os 

termos da IN TCU 71/2012; 

1.7.6. Dar ciência da presente deliberação, acompanhada de reprodução da peça 13 dos autos, à Caixa Econômica Federal; 

1.7.7. Arquivar os autos. 

 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar 44987 

Síntese da Providência Adotada 

 

Foi realizado Parecer Técnico por parte da equipe técnica do DATER/SAF/MDA que acompanha a execução física do 

objeto pactuado, complementar ao Parecer Técnico (fls. 259/260 dos autos do processo MDA nº 55000.003643/2009-43), 
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de 19/03/13, referente à reanálise da prestação de contas do contrato de repasse epigrafado no tocante à execução física e 

atingimento dos objetivos do convênio, nos termos do art. 31, I, IN 01/97. 

Por força do subitem 1.6.1.2 do Acórdão nº 3206/2012-TCU-Plenário que determinou ao MDA a reanálise da prestação de 

contas do presente contrato de repasse em razão das irregularidades apontadas pela CGU no Relatório de Fiscalização nº 

192303, esta área técnica exarou Parecer Técnico (fls. 259/260), de 19 de março de 2013. 

O referido Parecer manifestou-se sobre supostas irregularidades apontadas pela CGU e solicitou à CAIXA, mandatária da 

União e responsável pela análise financeira do contrato, manifestação sobre suposta utilização irregular de recursos da 

ordem de R$ 43.597,60 pela contratada.  

Posteriormente o Tribunal, por meio do subitem 1.7.4 do Acórdão nº 3058/2014-TCU-Plenário, informou que a 

responsabilidade pela aferição das despesas incompatíveis com as ações realizadas pela contratada, conforme apurado no 

Relatório de Fiscalização nº 192303 da CGU, são de responsabilidade do MDA nos termos do item 2.2.1 das Diretrizes 

Operacionais – 2007, elaborada pelo próprio MDA. 

Por sua vez o subitem 1.7.5 do referido Acórdão nº 3058/2014-TCU-Plenário, determinou a este Ministério que adote 

providencias quanto à análise das despesas, no valor de R$ 43.597,60 julgadas incompatíveis com as ações programadas no 

Plano de trabalho, o que foi encaminhado à SPOA, para conhecimento e providencias julgadas cabíveis. 

 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Não se aplica 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

Não se aplica 

 

 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

3. 
TC. 

0.19.709/2013-7 

Acordão 2252/2014-TCU – 2ª 

Câmara  
1.6.1 RE 

Oficio nº 780/2014-

TCU/SECEX-MT. 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Secretaria Executiva/MDA 44813 

Descrição da Deliberação 

1.6.1 enviar cópia da peça 1 dos autos ao Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA, como subsídios à análise da 

prestação de contas do Convênio 701.330/2008.  

 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar 44987 

Síntese da Providência Adotada 

Não se aplica. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Não se aplica 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Não se aplica 
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QUADRO 58 – Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício SRA 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

8  3033/2012 9.1.10   DRDAG 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário/Departamento de Crédito Fundiário 44988/Não se aplica 

Descrição da Deliberação 

Encaminhe os processos administrativos de inscrição na dívida ativa da União à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Síntese da Providência Adotada 

a) os processos que se encontravam  tramitando na SRA/MDA, referentes ao descumprimento de cláusulas do contrato de 

financiamento, em momento anterior a publicação da Norma de Execução MDA/SRA nº 01, de 29 de junho de 2011,  foram 

encaminhados à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN em 19 de agosto de 2010, por meio do Ofício n.º 

163/2010/DCF/SRA/MDA, e já se encontram inscritos em Dívida Ativa da União - DAU, conforme Ofícios n.ºs 019/2012-

PDA/PRFN4R/RS, de 14 de março de 2012, 253/2012/PSFN/FRANC, de 20 de setembro de 2012, 1275/2012-PSFN/FOZ, de 03 

de outubro de 2012, nos termos dos docs. Anexos 

b) os processos que se encontravam tramitando na SRA/MDA, referentes ao descumprimento de cláusulas do contrato de 

financiamento, e que em decorrência da publicação da Norma de Execução MDA/SRA nº 01, de 29 de junho de 2011, passaram a 

exigir adequações, foram encaminhados à UTE do Estado do  Paraná para adoção dos procedimentos técnicos e administrativos 

visando a antecipação total dos contratos de financiamento, conforme Ofício n.º 125/2013/DCF/SRA-MDA, de 15 de março de 

2013, doc. anexo. Nos termos do art. 18 da referida Norma de Execução, às UTEs encaminharão os processos administrativos 

contendo todos os pareceres e decisões aos agentes financeiros para que estes procedem a notificação dos beneficiários, informando 

que a dívida total do financiamento junto ao FTRA foi antecipada. Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias, sem que haja a liquidação 

total do financiamento, os agentes financeiros encaminharão os documentos às Seccionais da PGFN. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

a) Determinação atendida; b) Ação implementada. A última atualização dos processos foi em maio de 2014. Ressalta-se que o agente 

financeiro esta finalizando os testes no sistema que estabelecerá a interface de informações para inscrição em Dívida Ativa junto a 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Por meio do memorando nº 10/2015/CRR/DCF/SRA-MDA, datado de 28 de janeiro de 

2015 a Coordenação de Revitalização e Regularização informa que a UTE/Paraná encaminhou os processos físicos para o agente 

financeiro diligenciar, conforme à Norma de Execução de Divida nº 01, de 29 de junho de 20111. A Superintendência de varejo do 

Paraná por intermédio do SUPER-PR/Agronegócios 2014/159, de 08 de abril de 2014 informou o encaminhamento de processos a  

CSO Brasília na semana da inscrição de dívida ativa. Cabe Informar que a transmissão dos dados dos respectivos processos a PGFN- 

procuradoria Geral da fazenda nacional, deverá ser transmitida por sistema eletrônico criado pelo Banco do Brasil, entretanto, ainda 

não foi implementado em razão de protocolos junto ao SERPRO.  

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

Atendida. 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

9  3033/2012 9.1.4  DRDAG 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário/Departamento de Crédito Fundiário 44988/Não se aplica 

Descrição da Deliberação 

Promova a devida fiscalização para o cumprimento pelos estados das ações de difusão e mobilização do PNCF, providenciando uma 

divulgação mais efetiva nos estados participantes do programa, com cronograma de visitas e meta de municípios a serem visitados 

por unidade da federação 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Síntese da Providência Adotada 

Instituir na rotina de fiscalização às UTEs a verificação do cumprimento pelos estados do plano apresentado no item 9.1.3. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

A fiscalização é um procedimento de rotina, sendo permanentemente realizado pelo DCF. Uma vez apresentado pelos estados os 

planos de difusão e mobilização será monitorado sua implementação e execução pelos Estados. Foi instituída na rotina de 

fiscalização a verificação do cumprimento pelos estados da apresentação do plano de difusão e mobilização do Programa. Dessa 

forma, a partir da entrega dos planos de difusão e mobilização das UTE’s de Alagoas, Espírito Santo, Goiás, Paraíba, Paraná, Piauí, 

Rio Grande do Norte, Sergipe e Tocantins, estes já fazem parte dos procedimentos de fiscalização dos estados especificamente. Na 

oportunidade, informa-se que os demais Estados foram notificadas a apresentarem seus planos de difusão para subsídio das ações 

de fiscalização até 15 de dezembro de 2014. Uma vez apresentado pelos estados os planos de difusão e mobilização será fiscalizada 

a obrigação, conforme já informado nos ofícios n.ºs 07/2014/DCF/SRA-MDA, de 20 de fevereiro de 2014 e ofício n.º 

19/2014/DCF/SRA/MDA, de 16 de maio de 2014, em anexo.  

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

Atendida. 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

10  3033/2012 9.1.11   DRDAG 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário/Departamento de Crédito Fundiário 44988/Não se aplica 

Descrição da Deliberação 

Promova o levantamento dos problemas de aplicação dos recursos do SIB e do SIC nos projetos implantados. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Síntese da Providência Adotada 

Promover o levantamento dos problemas por meio de consulta às UTEs e visitas de campo, definido quando da constatação de 

indícios de irregularidades. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Determinação atendida. Os levantamentos foram realizados e inseridos na rotina de monitoramento da Coordenação Geral 

Operacional do Departamento de Crédito Fundiário.  

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

Atendida. 

 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

11   3033/2012 9.1.21  DRDAG 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Descrição da Deliberação 

Informe as conclusões de cada processo administrativo relacionado no demonstrativo "Análise da Situação dos Processos 

Administrativos", anexado ao Ofício nº 130/2011/SRA-MDA, de 17/5/2011, assim como de outros processos da mesma natureza, 

autuados após a emissão deste documento, indicando as ações de controle adotadas em cada caso. 

Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Síntese da Providência Adotada 

Atualizar as informações sobre a conclusão e o andamento dos processos constantes do demonstrativo "Análise da Situação dos 

Processos Administrativos", observando o critério de classificação das demandas: judiciais; esclarecimentos aos beneficiários;  e 

apuração de denúncias e indícios de irregularidades nos projetos amparados pelo FTRA   

Síntese dos Resultados Obtidos 
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A Coordenação de Regularização e Revitalização do Departamento de Crédito Fundiário esta atualizando os processos 

administrativos, sendo integrada na rotina da Coordenação.  

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

Atendida. 

 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

12  3033/2012 9.2.1  DRDAG 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário/Departamento de Crédito Fundiário 44988/Não se aplica 

Descrição da Deliberação 

Elabore, em conjunto com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, para avaliação do PNCF, outros indicadores de 

desempenho, podendo utilizar as sugestões relacionadas na tabela 8 constante do Relatório que precede este Acórdão (item II.a) 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Síntese da Providência Adotada 

Articular com a SPI/MPOG a proposição de novos indicadores de desempenho para o PNCF. Na sequência e, após validação, 

implementação. A articulação já foi iniciada com a expedição do Ofício n.º 157/SRA-MDA, de 25 de março de 2013, doc. anexo  

Síntese dos Resultados Obtidos 

Em 17 de dezembro foi realizada reunião com todos os servidores do Departamento de Crédito Fundiário para apresentação da 

matriz de indicadores. Em abril do corrente ano, foi encaminhado pelo ofício n.º 130/2014/SRA-MDA, de 16 de abril de 2014 

solicitação de reunião com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG para tratar sobre os novos indicadores de 

desempenho para o PNCF. A CGPMA informou no Memorando nº 104/2014/CGPMA-SRA/MDA, datado de 22 de dezembro de 

2014, além das informações acima, que a SRA recebeu o Oficio nº 149/2014-SPI/MP, do Ministério do Planejamento, concordando 

com a proposta apresentada de indicadores, bem como apresentou duas sugestões de novos indicadores; e ainda que a CGPMA irá 

apurar os resultados dos indicadores propostas. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

Atendida. 
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QUADRO 59 – Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício SDT 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria de Desenvolvimento Territorial – SDT/MDA  77415 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

1 TC 022442/2013-8 5174/2013 – 1ªCAM 9.4 DET 
Ofício nº 303/2014-TCU-

SECEX/BA 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Ministério do Desenvolvimento Agrário 17125 

Descrição da Deliberação 

9.4 – Determinar ao Ministério do Desenvolvimento Agrário que, se ainda não o fez, instaure Tomada de Contas 

Especial junto ao contrato de repasse nº 112.410-10 (SIAFI nº 409495) firmado com o município de Tucano/BA, 

encaminhando-a ao controle interno do prazo de noventa dias.  

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria de Desenvolvimento Territorial – SDT/MDA  77415 

Síntese da Providência Adotada 

Emitido o Ofício 268/2014 – SDT/MDA à Caixa Econômica Federal para cumprimento das determinações exaradas 

pelo TCU. A Caixa, remeteu o Ofício nº 0712/2014/SN de Transferência de Recursos Públicos informando que a TCE 

do contrato 112410-10 foi instaurada e remetida à Secretaria Federal de Controle Interno por meio do Ofício nº 

009/14/AUDRE, de 07/01/2014. O Ofício 303/2014 – SDT/MDA apresentou as informações acima à SECEX/BA.   

Síntese dos Resultados Obtidos 

Atendida a determinação do TCU 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Não se aplica 

 

 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria de Desenvolvimento Territorial – SDT/MDA  77415 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

2 TC 019.492/2013-8 246/2014-1ª CAM  DET.  Of. 101/2014-TCU-SECEX/RS 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Ministério do Desenvolvimento Agrário  17125 

Descrição da Deliberação 

1.7 – Determinar a Prefeitura Municipal de Constantina/RS que informe, no prazo de 180 dias, se os bens adquiridos 

por meio do contrato de repasse 312062-49, firmado com o MDA, foram restituídos ao patrimônio municipal, bem 

como se estão sendo usados para os fins a que se destinavam (documento enviado ao MDA para conhecimento da 

deliberação).  

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria de Desenvolvimento Territorial – SDT/MDA  77415 

Síntese da Providência Adotada 

Remetido o Ofício nº 139/2014 – SDT/MDA à Prefeitura de Constantina solicitando informações sobre a execução 

do contrato 312062-49. Em resposta, a Prefeitura de Constantina remeteu o Ofício GAB nº 158/2014 informando que 

os bens foram restituídos e estão servindo a finalidade prevista no contrato. As informações acima foram remetidas à 

SECEX/RS por meio do Ofício nº 381/2014 – SDT/MDA   

Síntese dos Resultados Obtidos 

Atendida as determinações do TCU 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria de Desenvolvimento Territorial  77415 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

3 020.952/2007-0 1555/2011TCU-Plenário 9.1 DET 
Ofício nº 1205/2013 – 

TCU/SECEX-SE  

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Ministério do Desenvolvimento Agrário – SDT/MDA  17125 

Descrição da Deliberação 

Solicita a remessa de informações e/ou documentos que demonstrem as medidas adotadas ou a adotar para aprimorar 

ou instituir controles tendentes a minimizar a ocorrência das situações descritas nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do item 

15 da proposta de deliberação que acompanha o Acórdão 1555/2011 TCU-Plenário. Em resposta foram emitidos os 

Ofícios 1311/2013 e 436/2014 – SDT/MDA 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria de Desenvolvimento Territorial 77415 

Síntese da Providência Adotada 

Remetidos os Ofícios 1311/2013 e 436/2014 – SDT/MDA contendo as medidas adotadas pela Secretaria para 

atendimento ao Acórdão do TCU.  

Síntese dos Resultados Obtidos 

Atendida a determinação do TCU 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Não se aplica 

 

 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria de Desenvolvimento Territorial – SDT/MDA  77415 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

4 016.390-2014-8 Diligência   Of. 1807/2014-TCU/SECEX-PB 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA   17125 

Descrição da Deliberação 

Solicita a remessa de cópia do contrato 154488-27/2003, firmado com a Secretaria de Agricultura da Paraíba, e 

informações acerca da execução do mencionado contrato.  

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria de Desenvolvimento Territorial – SDT/MDA  77415 

Síntese da Providência Adotada 

Emitido o Memorando nº 1136/2014 SDT/MDA à Assessoria Especial de Controle Interno contendo os documentos 

e informações solicitados pelo TCU  

Síntese dos Resultados Obtidos 

Atendida a recomendação do TCU 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Não se aplica 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria de Desenvolvimento Territorial – SDT/MDA  77415 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

5  Diligência   
Of. 0363/2014-TCU/SECEX-

MT 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA   17125 

Descrição da Deliberação 

Encaminha denúncia da Câmara de Vereadores de Juína/MT acerca da utilização indevida de caminhão adquirido 

com recursos do contrato de repasse nº 310277-94 e solicita que as informações apresentadas sejam consideradas na 

análise da prestação de contas do mencionado contrato.  

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria de Desenvolvimento Territorial – SDT/MDA  77415 

Síntese da Providência Adotada 

Emitido o Ofício 285/2014 – SDT/MDA à Caixa Econômica Federal para conhecimento da determinação do TCU. A 

Caixa remeteu o Ofício 0932/2014/SN de Transferência de Recursos Públicos informando que a Prefeitura de Juína 

foi notificada para regularização das pendências apontadas. Foi emitido o Ofício nº 847/2014 – SDT/MDA à 

SECEX/MT com as informações acima.  

Síntese dos Resultados Obtidos 

Atendida a recomendação do TCU 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Não se aplica 
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QUADRO 60 - Situação das deliberações do TCU que permanecem pendentes de atendimento no 

exercício SAF 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

1. 016.398-2012 2395/2013 9.1 a 9.3 DE 
Aviso 1132/SESES TCU/Plenário, 

16/09/2013.   

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Secretaria Executiva/MDA 44813 

Descrição da Deliberação 

Verificar se a estratégia de implementação dos serviços de ATER está consistente com os pretendidos no Plano Brasil 

Sem Miséria e se esse atende aos princípios estabelecidos na PNATER. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar 44987 

Síntese da Providência Adotada. 

- Encaminhamento ao TCU – Secretaria de Controle Externo - de manifestação do MDA em modelo de Plano de Ação do 

TCU aprovado pela Portaria SEGECEX n.º 27/2009,  itens 9.1 a 9.3. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Por meio do Oficio nº 898/2014/GAB/SAF, datado de 23/04/2014, foi encaminhado nova manifestação deste Ministério no 

Modelo de Plano de Ação do Tribunal de Contas da União – TCU, aprovado pela Portaria-Segecex nº 27/2009, com objetivo 

de atender as determinações daquela Egrégia Corte de Contas. 

Por meio do Oficio nº 1193/2014/GAB/SAF, de 16/07/2014 foi ao Secretário do Controle Externo da Agricultura e Meio 

Ambiente a situação atualizada do Plano de Ação; 

Por meio do Memorando nº 386/2014/DATER/SAF, de 15/07/2014 foi encaminhado ao gabinete da SAF minuta de oficio 

a ser encaminhado ao Secretário de Controle Externo da Agricultura e Meio Ambiente do TCU, com o objetivo de informar 

a situação atualizada sobre o Plano de Ação. 

Em 16/07/2014 por meio do Oficio nº 1193/2014/GAB/SAF foi encaminhado pelo gabinete da SAF/MDA o Oficio nº 

1193/2014/GAB/SAF, datado de 16/07/2014, a atualização da situação do Plano de Ação. 

 Por fim, por meio do oficio nº 1564/2014/GAB/SAF, foi encaminhado o Plano de Ação atualizado especialmente quanto 

aos itens 9.1.3 e 9.1.4. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

Não se aplica 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

2. 013.823-2010-8 3206/2012 

1.6.1 e subitens 

1.6.1.1. – 1.6.1.2 e 

1.6.1.3 

DE 
Ofício n.º 0025/2013-TCU –SECEX – 

MT, de 07.01.2013  

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Descrição da Deliberação 

Determinava cumprimento dos itens: 1.6.1 e subitens 1.6.1.1. – 1.6.1.2 e 1.6.1.3 do Acórdão  

 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

  

Síntese da Providência Adotada 

 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Não se aplica 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Não se aplica. 

 

 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

3. 025.573/2011-0 
4559/2009-TCU/Segunda 

Câmara 
item 6 RE 

Ofício n.º 1705/2013-TCU –SECEX,  de 

23.09.2013  

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Descrição da Deliberação 

Recomendação no sentido da: 

- monitoramento do cumprimento das determinações de Acórdão n.º 4559/2009 – TCU / Segunda Câmara. Determinações 

foram consideradas cumpridas 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar 44987 

Síntese da Providência Adotada 

- Não se aplica 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Não se aplica 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

Não se aplica. 
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QUADRO 61 - Situação das deliberações do TCU que permanecem pendentes de atendimento no 

exercício SRA 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

1  3033/2012 9.1.1  DRDAG 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário/Departamento de Crédito Fundiário 44988/Não se aplica 

Descrição da Deliberação 

Proceda a análise dos casos detectados na auditoria relativos a mutuários que não se enquadram nos critérios de seleção de 

beneficiários, identificados por meio do cruzamento de dados com os sistemas Sipra, TSE, Siape, Sisob, Rais e CNPJ com os do 

SIG-CF e, caso os indícios apontados sejam confirmados como irregularidades, promova a devida regularização, por meio da 

substituição dos beneficiários e antecipação das dívidas ou de outras medidas que se revelarem adequadas. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Síntese da Providência Adotada 

a) analisar os casos detectados pela auditoria, encaminhando os dados às Unidades Técnicas Estaduais -  UTEs 

b) determinar às UTEs a apresentação de plano de trabalho contendo as ações e os prazos para regularização de cada caso confirmado, 

com o indicativo da medida necessária, seja para substituição dos beneficiários ou execução dos projetos 

c) implementação das ações indicadas no plano de trabalho 

Justificativa para o seu não Cumprimento: 

a) Determinação implementada; b) Ação em Execução. Por meio do memo nº 11/2015/CRR/DCF/SRA-MDA a Coordenação 

apresenta um balanço atualizado das informações dos estados referentes as providencias adotadas pelas Unidades Técnicas 

Estaduais.Com relação ao SIPRA, importante destacar, que foi encaminhado Oficio nº       ao INCRA Nacional, com os casos 

detectados pelo TCU para o cruzamento dos dados com a base do INCRA e unificar as informações. O INCRA apresentou a SRA 

o cruzamento da base, e após feitas as averiguações e unificação dos casos, houve redução no número total de inconsistências que 

foram encaminhados as Unidades Técnicas Estaduais para apuração das irregularidades apontadas. c) Ação em execução. Foi 

reiterado pelo Departamento a solicitação de esclarecimentos dos casos detectados pelo TCU e vem sendo acompanhada por parte 

da Coordenação de Regularização e Revitalização com instruções permanentes quanto aos procedimentos a serem adotados pelos 

Estados, por intermédio das Unidades Técnicas Estaduais que visam a identificação dos casos identificados. c) Ação em execução 

com acompanhamento por parte da Coordenação de Regularização e Revitalização e instruções permanentes quanto aos 

procedimentos a serem adotados pelos Estados, por intermédio das Unidades Técnicas Estaduais que visam a identificação dos casos 

identificados. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

Parcialmente atendida.  
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

2   3033/2012 9.1.2   DRDAG 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Descrição da Deliberação 

Assegure, até o deferimento dos financiamentos, seja efetuada pesquisa com os nomes e CPF dos candidatos a beneficiário do 

PNCF e cônjuge, se houver, junto a bancos de dados como Sipra, TSE, Siape, Rais e CNPJ, com o propósito de detectar 

irregularidades na seleção de beneficiários, com o consequente indeferimento de financiamento aos legalmente impedidos. 

Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Síntese da Providência Adotada 

a) articular ação junto ao Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, Ministério da Fazenda - MF, Tribunal Superior Eleitoral - 

TSE, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG,  e Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, 

para definição de estratégia e de método a ser implementado, visando a realização de consulta prévia, para concessão dos 

financiamentos, aos cadastros do Sipra, TSE, Siape, Rais e CNPJ . A articulação já foi iniciada com o encaminhamentos dos 

Ofícios n.ºs 97/SRA/MDA, 98/SRA/MDA, 99/SRA/MDA e 100/SRA/MDA, todos datados de 20 de março de 2013, ao TSE, 

MTE, MF e INCRA, e do Ofício n.º 101/SRA/MDA, de 21 de março de 2013, expedido ao MPOG, docs. anexos. 

b) alterar os manuais de operação do Programa Nacional de Crédito Fundiário, para incluir no check list de concessão do 

financiamento, após definição do método, documento probatório de que a pesquisa foi efetuada em momento anterior ao 

deferimento do financiamento. 

c)  capacitar os agentes envolvidos e implementar o método adotado. 

Justificativa para o seu não Cumprimento: 
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a) Uma vez já mencionado no Plano de Ação e na primeira atualização de informações referentes às dificuldades na integração 

das bases de dados, e considerando que a Secretaria de Reordenamento Agrário adotou todas as providencias no âmbito de sua 

competência para que a determinação seja atendida, foi encaminhado Memorando nº 179/SRA/MDA, à Secretaria Executiva que 

coordena os trabalhos no âmbito do MDA, acerca da interlocução junto aos órgãos que ainda não disponibilizaram as informações, 

bem como o andamento dos trabalhos junto a Coordenação Geral de Informática do MDA para a integração eletrônica das bases 

de dados. Por sua vez, a Secex encaminhou Memorando n.º 15/SEAdj-MA, em 21 de maio de 2014, em anexo, informando  que 

expediu Ofício n.º 10/2014/SE-MDA, em 24 de janeiro de 2014 à Secretaria da Receita Federal do Brasil – Ministério da Fazenda, 

para que esta intercedesse junto a Coordenação-Geral de Gestão de Cadastro –COCAD, para o agendamento de uma reunião com 

a finalidade de discutir procedimentos a serem adotados para a emissão de Declaração aos futuros beneficiários do Programa 

Nacional de Crédito Fundiário, ou seja, permissão para realizar cruzamentos de dados  com os sistemas Sipra, TSE, Siape, Sisob, 

Rais e CNPJ com os do SIG-CF, conforme determinação do Tribunal de Contas da União, acórdão n.º 3033/2012. Ainda, 

mencionou a COCAD que estas solicitações foram efetuadas por meio dos Ofícios n.ºs 342/2013/SRA-MDA, de 27 de agosto de 

2013, e reiterada pelos Ofícios n.º 416 e 672/2013/SRA-MDA, de 18 de setembro de 2013 e 26 de dezembro de 2013, 

respectivamente. E ainda, recebemos da Secretaria Executiva Adjunta memo. nº 03/SEAdj-MDA, datado de 09 de janeiro de 2015, 

em resposta ao memorando memo. nº 490/2014/SRA/MDA, informando acerca da viabilização do cruzamento das bases de dados 

de outros órgãos, onde foi informado que: com relação à RAIS, embora o Acordo com o MTE ainda esteja em andamento, como 

mencionado pela SRA, a CGMI está preparando o ambiente de integração para todos os sistemas do MDA que necessitem fazê-

lo; com relação ao CNPJ/CPF, o MDA não teve retorno do Ministério da Fazenda.  Com vistas a atender a determinação foi 

solicitado pela SECEX e receberam proposta comercial do SERPRO, para acesso aos dados, em 08/01/2015. O processo de 

contratação será encaminhado a partir de agora, conforme informações da SECEX; e com relação ao SIAPE o Acordo de 

Cooperação Técnica foi assinado e está sendo aguardado o envio da base de dados pelo MPOG. No que diz respeito a demanda 

que envolve o setor de informática, relacionadas às evoluções nos sistemas do PNCF, que permitirão realizar os cruzamentos de 

dados solicitados pelo TCU, a Secex informa, que o prazo previsto para atendimento pela CGMI é de dezembro de 2015, tendo 

em vista que não foi possível ainda a formalização da cooperação para acesso a algumas bases de dados. Com o SIPRA já está 

efetivo. Ainda, a justificativa para dilação de prazo,  refere-se também a falta de recursos humanos, lembrando que o MDA obteve 

autorização para contratação de 40 ATIs, via concurso temporário que até o momento não pôde ser efetivado, uma vez que o 

número de inscritos no processo seletivo foi muito reduzido. De qualquer sorte, os ATI'S entrarão em exercício a partir de janeiro 

de 2015. Desta forma, o atendimento do item fica previsto para dezembro de 2015.  Ainda, no que tange ao SIPRA, a CGPMA 

encaminhou Memorando nº 104/CGPMA-SRA/MDA, datado de 22 de dezembro de 2014, onde informa que em 11 de abril de 

2013, a SRA realizou reunião com o INCRA, visando a integração das bases de dados do SIPRA e SIG-CF. Como resultado dessa 

reunião o INCRA liberou acesso ao webservice SIATER/SIPRA, contudo observamos no uso deste instrumento que tínhamos 

necessidades especificas. Assim, solicitamos a criação de uma webservice com especificações próprias para a SRA, que se 

encontram em fase de construção. Cabe destacar, que um Acordo de Cooperação Técnica com o INCRA esta sendo elaborado para 

formalização do recebimento dessas informações eletrônicas.                                                                                                   

 b) Este item fica condicionalmente atrelado a resolução do item "a", mantendo o prazo até dezembro de 2015; O atendimento 

deste item esta condicionado ao atendimento do item "a", sendo necessária a prorrogação até dezembro de 2015;                                                                                    

c) para que este item seja atendido será necessário o atendimento do item  "a", com prorrogação para dezembro de 2015.      

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

Em execução - prorrogado até dezembro de 2015. 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

3   3033/2012 9.1.3  DRDAG 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Descrição da Deliberação 

Insira, nos acordos de cooperação firmados com os estados participantes do programa, cláusulas que reproduzam o que determinam 

os manuais de operação do PNCF, no que se refere à difusão e à mobilização das linhas CAF e CPR 

Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Síntese da Providência Adotada 

a) elaborar e tramitar proposta de aditivo aos acordos de cooperação técnica firmados com os estados, que passará a prever a 

apresentação de um plano de difusão e mobilização  

b) pactuar e assinar com os estados a alteração proposta em aditivo 

c) apresentação do plano pelos estados  

Justificativa para o seu não cumprimento: 

a) e b) Ação em execução, Com base na minuta padrão aprovada pela Consultoria Jurídica do Ministério de Desenvolvimento 

Agrário já foi celebrado novo Acordo com os Estados SP/MA/PE/MT/  c) A Secretaria de Reordenamento Agrário, por intermédio 

do Departamento de Crédito Fundiário, solicitou aos Estados participantes do Programa o encaminhamento dos seus planos de 

mobilização e difusão, por meio do Ofício Circular n° 19/2014/DCF/SRA/MDA, de 16 de maio de 2014. Assim, até o presente 

momento, continua pendente os planos de difusão e mobilização das UTEs dos estados.  Na oportunidade, informa-se que as UTEs 

foram notificadas a apresentarem os planos para subsídio das ações de fiscalização. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

Ação em execução. 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

4   3033/2012 9.1.8  DRDAG 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Descrição da Deliberação 

Realize levantamento das condições de funcionamento das UTEs quanto a recursos humanos, estrutura física e equipamentos, e, nos 

casos de condições insatisfatórias de funcionamento, pactue com os governos estaduais a fixação de prazos para a efetiva estruturação 

dessas unidades, sob pena de suspender a realização de novos contratos de financiamento até que sejam cumpridas as obrigações 

contidas no termo de cooperação firmado com os estados 

Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Síntese da Providência Adotada 

a) elaborar diagnóstico acerca das condições de funcionamento das Unidades Técnicas Estaduais - UTEs                                                                                                                                                                                                                                                              

b) pactuar com os governos estaduais a fixação de prazo para estruturação das unidades que apresentem condições insatisfatórias de 

funcionamento, aprimorando as cláusulas constantes dos acordos de cooperação técnica firmados com os estados          

Justificativa para o seu não cumprimento: 

a) Ação implementada.  b) Ação em Execução. Durante o VII Seminário Nacional e nas reuniões realizadas pelo Departamento de 

Crédito Fundiário, foi pactuado a necessidade a reestruturação das respectivas Unidades Técnicas Estaduais com prazo prorrogado 

para julho de 2015, considerando as novas medidas implementadas nos Estados quanto a contratação dos financiamentos, a 

finalização do plano de renegociação dos contratos, no mês de agosto de 2014 e o período eleitoral.  Assim, se faz necessário 

prorrogar o item para julho de 2015. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

Prorrogado para julho de 2015. 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

5   3033/2012 9.1.15  DRDAG 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Descrição da Deliberação 

Exija por parte das UTE o acompanhamento e a supervisão da elaboração dos projetos do Pronaf, implementados no âmbito do 

PNFC, bem como o acompanhamento das liberações dos recursos junto às instituições financeiras e avaliações da assistência técnica 

efetivamente prestada pelas entidades de Ater. 

Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Síntese da Providência Adotada 

a) o MDA está articulando internamente medidas para formulação de proposta de aprimoramento dos normativos do PRONAF de 

forma a permitir o acompanhamento e a supervisão dos projetos pelas UTEs, bem como o estabelecimento de rotina para acesso 

pelas UTEs dos dados de liberações dos recursos do PRONAF                                                                                                                                      b) 

aprimorar os manuais das linhas CAF e CPR e dos acordos de cooperação celebrados com os estados, no sentido de tornar mais 

clara a obrigação pelo acompanhamento das liberações dos recursos do PRONAF, por parte das UTEs                                                                                                                                                                                                                                 

c) instituir rotina e instrumentos de desempenho  para avaliação da ATER  

Justificativa para o seu não cumprimento: 

a) Ação implementada. O PRONAF recebeu aprimoramentos quanto ao Plano Safra de 2014/2015, com a definição de novas 

condições, como: redução da taxa de juros ao ano, limite de até 26.500,00 com previsão de Assistência Técnica Rural, bônus de 

adimplência, prazo de reembolso até dez anos e créditos de custeio. b) Ação implementada. Nos novos Manuais do PNCF, que se 

encontram disponíveis no site do www.mda.gov.br, foi estabelecida a recomendação para o acesso ao PRONAF no primeiro ano de 

implementação do Projeto. Nos novos contratos de ATER foi vinculado o pagamento dos serviços, autorizados pelas UTE's, a 

comprovação da apresentação do PRONAF elaborado e o Relatório da Implantação dos Projetos. c) Ação em Execução. Foram 

definidos os indicadores organizados em três eixos temáticos: a) Cumprimento das obrigações estabelecidas no contrato de ATER; 

b) Desempenho da Unidade Produtiva; c) Capacidade Operacional de Desempenho da entidade de ATER. A CGATER estará 

adotando as medidas para incorporar na rotina instrumentos de avaliação de desempenho da ATER até dezembro de 2014.  

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

Parcialmente atendida. 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

6   3033/2012 9.2.2  DRDAG 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Descrição da Deliberação 

Execute a manutenção evolutiva no sistema SIG-CF para que este passe a permitir a substituição de mutuários em seu banco de 

dados, bem como a manutenção do histórico de beneficiários e das substituições. 

Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Síntese da Providência Adotada 

a) adaptar o sistema SIG-CF para permitir a substituição de mutuários em seu banco de dados, bem como a manutenção do histórico 

de beneficiários e das substituições; b) definir e implementar rotina junto às UTES para inclusão no banco de dados dos novos 

beneficiários, em decorrência da conclusão do processo de assunção de dívidas. 

Justificativa para o seu não cumprimento: 

a) Ação  em execução; Neste momento, encontra-se prototipado o módulo de substituição, com todas as necessidades da SRA 

abarcadas, porém a área de informática do Ministério de Desenvolvimento Agrário não teve condições de iniciar o seu 

desenvolvimento, em virtude de falta de capacidade operacional, assim, requer prorrogação do prazo para julho de 2015; b) este item 

fica condicionado a execução do item "a"; O Departamento de Crédito Fundiário está aperfeiçoando e compatibilizando os 

procedimentos e rotinas de substituição de beneficiários com as ações que estão sendo desenhadas para o Sistema SIG-CF. 

Requeremos dilação de prazo para julho de 2015.  

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

Prorrogado para julho de 2015. 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

7   3033/2012 9.1.7  DRDAG 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Descrição da Deliberação 

Disponibilize documento que comprove a viabilidade técnica do projeto, especificando a qualidade do solo, suficiência de recursos 

hídricos, condições de acesso e preço do imóvel objeto da contratação 

Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Síntese da Providência Adotada 

a) elaborar e instituir extrato que comprove a viabilidade técnica do projeto, contendo especificação quanto a qualidade do solo, 

suficiência de recursos hídricos, condições de acesso e preço do imóvel. 

 b) disponibilizar extrato no portal da SRA/MDA 

Justificativa para o seu não cumprimento: 

Extrato disponibilizado no portal do MDA (www.mda.gov.br/sra). 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

 Atendida 
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QUADRO 62 – Relatório de cumprimento das recomendações do órgão de controle interno DFPP 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Departamento de Financiamento e Proteção da Produção – DFPP  

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

 
Relatório de Avaliação da Execução de Programa 

de Governo (RAv nº 03/2014) 

- 1 e subitens 1.1, 1.2, 

1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 

- 2 e subitens 2.1, 2.2 

- 3 e subitens 3.1, 3.2 

- 4 e subitens 4.1, 4.2, 

4.3, 4.4 

- 5 e subitens 5.1, 5.2, 

5.3, 5.4,  

Aviso nº 188/2014/GM/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria Executiva/MDA  

Descrição da Recomendação 

Efetivar controle no processo de inscrição do Garantia-Safra, de forma a minimizar os riscos atinentes ao pagamento de 

benefícios a público que não se enquadre nos requisitos estabelecidos pelo Garantia-Safra. 

Publicar, o sítio do MDA na internet, o inteiro teor das atas das reuniões deliberativas do Comitê-Gestor do Garantia-Safra. 

Implementar regra de negócio no Sistema Garantia-Safra para evitar, no processo de seleção de beneficiários, o registro de 

pontuação quanto ao quesito “família sustentada somente pela mulher” para DAP cujo titular seja do sexo masculino. 

Promover estudo comparativo da metodologia utilizada no Garantia-Safra com a de outros países, com vistas a aprimorar o 

processo de avaliação de perdas quanto à confiabilidade dos resultados obtidos, incluindo: a) análise das tecnologias 

utilizadas no programa; b) análise das tecnologias disponíveis/desejáveis, considerando o custo benefício. 

Desenvolver metodologia para avaliação de perdas em decorrência de estiagem para as culturas de algodão, arroz e 

mandioca. 

Elaborar manual de avaliação de perdas em que sejam detalhadas todas as etapas necessárias à elaboração dos cálculos que 

subsidiam as análises de perdas. 

Instituir modelo padronizado para registro da memória de cálculo relativa à avaliação das perdas. 

Instituir indicador de tempestividade do pagamento, de forma a aferir o prazo médio de pagamento entre diversas fases do 

processo, de forma que seja possível identificar a contribuição de cada uma das fases na composição do prazo médio. 

Reavaliar de forma fundamentada os prazos regulamentares da Portaria nº 42/2012 para a realização dos procedimentos de 

verificação de perdas do Garantia-Safra, com vistas à redução do lapso temporal existente entre a verificação das perdas e o 

início dos pagamentos. 

Implementar mecanismo de consulta no sistema de gerenciamento do Garantia-Safra, estabelecendo cronograma e prazo de 

implementação, que retorne o valor exato da folha de pagamento debitado na conta gráfica do Garanti-Safra em determinada 

data, com possibilidade de obtenção de relatório analítico dos valores da folha constando, no mínimo, a identificação do 

beneficiário, a safra de referência, a sequência e o valor da parcela. 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Departamento de Financiamento e Proteção da Produção – DFPP  

Síntese da Providência Adotada 

De posse dos resultados desse cruzamento, a SAF tomou medidas preventivas com o objetivo de buscar soluções para 

correção das possíveis falhas que permitiram as impropriedades encontradas, conforme exposto abaixo:  

(a) solicitou à equipe de TI do MDA que fossem bloqueados os beneficiários com indícios de inelegibilidade;  

(b) solicitou à CEF informações acerca dos valores efetivamente sacados pelos beneficiários, bem como o bloqueio dos 

valores ainda não sacados;  

(c) encaminhou Ofício Circular n° 004/2012 aos gestores municipais para que verificassem se procediam os indícios de 

inelegibilidade de beneficiários ao Garantia-Safra, com cópia aos agentes emissores de DAP;  

(d) reiterou o Ofício circular n° 004/2012, através do Ofício Circular n° 10/2012, e ampliou o prazo para manifestação quanto 

à procedência de indícios de inelegibilidade de beneficiários ao Garantia-Safra;  

(e) reiterou o Ofício Circular n° 004/2012 para os agentes emissores de DAP e ampliou prazo de manifestação quanto a 

procedência de indícios de inelegibilidade de beneficiários ao Garantia-Safra;  
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(f) encaminhou ofícios para os presidentes dos conselhos municipais, solicitando manifestação sobre o resultado dos 

cruzamentos;  

(g) encaminhou ofícios para as Câmaras de Vereadores solicitando informações quanto à remuneração mensal dos vereadores 

encontrados no cruzamento realizado pela CGU; (h) analisou as correspondências que retornaram e decidiu manter o 

bloqueio preventivo; 

(i) encaminhou processo à CONJUR sobre qual o melhor procedimento para apurar os fatos e as responsabilidades que 

deram causa a pagamento de benefício a beneficiário inelegível/falecido e sobre qual melhor procedimento para adotar 

providências para ressarcimento ao Erário dos benefícios concedidos indevidamente; 

(j) providenciou consulta formal aos agentes financeiros sobre qual a melhor forma de restituição de pagamento do Garantia-

Safra e qual o custo dessa restituição em caso de confirmação de irregularidade. Ofícios DFPP/SAF, N°s 900 e 899/2014; 

Ofícios GAB/SAF Nºs 1.375 e 1.376; 

(k) publicou a Portaria n° 66/2014 que estabelece normas e procedimentos para restituição de valores pagos indevidamente; 

(l) encaminhou processo n° 55.000.004053/2010-71 para contratação de agente financeiro para realizar trabalho de 

notificação, atualização, cobrança e recebimento de pagamento feito irregularmente; 

(m) Em Nota Técnica constante do processo n° 55.000.004053/2010-71, o DFPP esclarece a necessidade de assinatura do 

4º Termo Aditivo ao Contrato nº 099/2010, entre a CEF e o Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA. Tendo a CEF 

manifestado interesse na renovação do referido contrato, apresentando sua proposta com cotação dos valores das tarifas e, 

considerando que a CEF possui sistema operacional pronto, capacidade operacional, infraestrutura, logística abrangente, 

conhecimento dos processos de pagamento e das características de público, tendo em vista que a Caixa é a instituição com 

maior número de correspondentes na região e com histórico de pagamento de outros benefícios sociais, como o bolsa-família, 

por exemplo. O que justifica-se o interesse do MDA na renovação do Contrato com a CEF; 

(n) Elaboração da minuta do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 099/2010 que operacionaliza o Programa Garantia-Safra; 

(o) Em 30 de outubro de 2014, a CEF encaminhou à SAF o Ofício nº 0172/2014/SUFUS/GEFUS, contendo tabela de preços 

referentes aos serviços constantes do contrato, incluindo dentre outros, os serviços de emissão de boletos de devolução de 

benefícios pagos indevidamente.  

Além das ações citadas acima, de posse da base do SISOBI e da RAIS, a SAF implementou as seguintes rotinas para atender 

a recomendação da CGU:  

(a)identificação na folha de pagamento do Garantia-Safra, mês de março de 2014, dos CPFs que aparecem nos arquivos do 

TCU, os quais “Recebem mais de 1,5 salários mínimos”, “TSE eleitos-suplentes”, “Participantes do Proagro”, “vivem fora 

da região Sudene”, “Siape”,  têm “vínculo com poder público municipal”, “Renavam 2011” e “Renavam 2012”; CPF´s que 

aparecem no SISOBI de janeiro de 2014, identificando aqueles que têm data de falecimento igual ou anterior à data de 

inscrição e aqueles que têm a data de falecimento posterior à data de inscrição no Programa; CPF´s que aparecem na RAIS 

de 2012, a fim de calcular a renda rebatida com base na renda registrada e identificar aqueles CPFs que, de fato, possuem 

renda acima de 1,5 salário mínimo; 

(b) suspensão pagamento do Garantia-Safra para 23.508 pessoas que estavam na folha de pagamento mês de março de 2014; 

(c) identificação e suspensão do pagamento do Garantia-Safra, mês de abril, para os CPF que apareceram nos arquivos do 

TCU “TSE eleitos-suplentes”, “Participantes do Proagro”, SISOBI do mês de fevereiro e que tem data de falecimento 

anterior à data de inscrição no Programa, totalizando 2.018 pessoas; 

(d) realização de nova verificação, com a base de RAIS 2012, das pessoas que tiveram o pagamento suspenso no mês de 

março de 2014 e reinclusão em folha de pagamento das pessoas que apresentaram renda inferior a 1,5 salário mínimo. Foram 

reintegrados à folha de pagamento 21.490 beneficiários, dos 23.508 suspensos; 

(e) implantou cruzamento da base de dados do Garantia-Safra com base do SISOBI e efetua bloqueio de nomes e CPF´S de 

quem tem data de falecimento anterior a data de inscrição; 

(f) enviou correspondências para as entidades agregadoras da rede de entidades emissoras de DAP com a relação dos CPFs 

detectados no cruzamento com o SISOBI, solicitando confirmação (ou não) do falecimento e tomada de providências de 

atualização da base de dados da DAP. 

(g) solicitou base de RAIS ao Ministério do Trabalho referente ao ano de 2013 (não recebeu ainda); 

(h) realizou consulta a CONJUR, Processo n° 55.000.001699/2014, para renovar o Acordo de Cooperação para continuar 

recebendo a RAIS; 

(i) solicitou recebimento do SIAPE a SEGEP/MPOG; 

(j) encaminhou ofício ao Banco Central solicitando base de dados de agricultores que realizam contratos de custeio agrícola 

para implantar cruzamento com base do Garantia-Safra e efetuar os bloqueios necessários. 

Ainda, neste ano de 2014, a SAF constituirá a Comissão de avaliação dos pagamentos, eventualmente, indevidos; de acordo 

com a previsão da Portaria 66/2014; realizará consulta à Consultoria Jurídica do MDA sobre o amparo legal da utilização de 

sinais exteriores de riqueza para avaliação da renda de, até, 1,5 salário mínimo dos beneficiários do Garantia-Safra e sobre 

o amparo legal da utilização dos dados do SNCR para definição da área máxima permitida, até 4 módulos.  

O processo de contratação de agente financeiro para a quantificação dos prejuízos e realizar o serviço de cobrança para 

ressarcimento ao Fundo Garantia-Safra dos valores pagos indevidamente foi renovado em 30 de dezembro de 2014. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Não se aplica 
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Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

Não se aplica 

 

 

QUADRO 63 – Relatório de cumprimento das recomendações do órgão de controle interno SAF 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar (SAF)  44987 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

1 

Encaminha Nota Técnica que trata da 

fiscalização no Contrato de Repasse nº 731954, 

cuja convenente está inscrita no CEPIM e há 

registro de irregularidades na execução do citado 

ajuste.  

 

Ofício nº 

7157/2014/DRDAG/DR/SFC/ 

CGU-PR em 25 de março de 

2014 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar (SAF) 44987 

Descrição da Recomendação 

Trata-se de auditoria realizada pela CGU no Contrato de Repasse nº 731954, firmado entre o MDA e o Instituto Acácia 

Centro de Estudos, Pesquisas, Assessoria e Ação Social (CNPJ nº 05.618.231/0001-87); entidade inscrita no CEPIM-

Cadastro de Entidades Sem Fins Lucrativos Impedidas.  A CGU informou que a entidade estava impedida de contratar 

com a Administração Pública e havia evidências de irregularidades na execução do mencionado contrato de repasse, 

bem como a vigência do ajuste se encerrava em 31/03/2014. Assim, a CGU solicitou que a SAF orientasse a área técnica 

com vistas à adoção de medidas corretivas e de reavaliação da prorrogação e liberação de novos recursos.  

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar (SAF) 44987 

Síntese da Providência Adotada 

A SAF adotou as seguintes providências: 

1) Foi solicitado à CAIXA, via Ofício nº 772/2014/GAB/SAF, de 26/03/2014 o bloqueio imediato dos recursos 

das movimentações existentes na conta vinculada a esse contrato; e a não prorrogação da vigência do referido 

contrato, que se extinguiu em 31/03/014; 

2) Foi solicitada à CAIXA, via ofício nº 772/2014/GAB/SAF, de 26/03/2014 que a vigência do Contrato nº 

731954 não seria prorrogada e, também, foi solicitado providencias no sentido de encaminhar a prestação de 

contas final desse contrato dentro do prazo previsto em instrumento legal, às esferas correspondentes; 

3) Foram solicitadas à CAIXA, via Ofício nº 796/2014/GAB/SAF, de 27/03/2014 informações quanto aos 

procedimentos adotados por aquela operadora e razoes que permitiram as prorrogações do referido contrato, 

considerando que a Entidade já estava no momento das prorrogações, inscrita no CEPIM. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

A área técnica encaminhou à Instituição contratada, o Instituto Acácia, o Ofício nº 112/2014/CGBIO/DGRAV/SAF, de 

02/06/2014, concedendo prazo adicional até 30/06/2014 para apresentação da prestação e contas final do Contrato de 

Repasse, atendendo à solicitação do Instituto Acácia encaminhada por meio do Ofício nº0051/2014, de 29/05/2014. 

Na sequência, foi encaminhado à CAIXA o Ofício 113/2014/CGBIO/DGRAV/SAF, de 02/06/2014, contendo 

informações quanto aos procedimentos adotados em relação à prestação de contas física e orientações quanto à prestação 

de contas financeira conforme solicitado pela operadora por meio do Ofício nº 0730/2014/SN Transferência de Recursos 

Públicos, de 15/04/2014.  

O Instituto Acácia encaminhou à SAF, por meio do Ofício nº 0052/2014, em 28/062014, Relatório de Execução de 

Atividades referente à segunda parcela/Final do referido Contrato de Repasse e materiais complementares (CD e fotos).  

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar (SAF)  44987 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

2 

Solicita informações acerca de operações de 

compra e venda de matéria-prima no âmbito do 

Programa Nacional de Produção e Uso de 

Biodiesel (PNPB) 

 

Ofício nº 

2287/2014/DRDAG/DR/SFC/ 

CGU-PR em 30 de janeiro de 

2014 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar (SAF) 44987 

Descrição da Recomendação 

Trata-se de atendimento à demanda do MPF no âmbito de Inquérito Civil Público nº 1.20.000.001017/2011-05, 

referente aos registros constantes dos bancos de dados da SAF relativos às operações de compra e venda de matérias-

primas no âmbito do PNPB, durante a Safra 2010-2011 e que tenham como fornecedor da matérias-primas as seguintes 

Cooperativas: Cooperativa Agropecuária dos Produtores Rurais de Itanhangá – COOPERITA e Cooperativa 

Agropecuária Mista de Ipiranga do Norte – COOPIRANGA ou a Cooperativa Mista Agropecuária de Assentados do 

Projeto Eldorado I  Ltda. – COOPEPRA. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar (SAF) 44987 

Síntese da Providência Adotada 

A SAF adotou as seguintes providências: 

1) Foi aberto o Processo Administrativo nº 55000.000376/2014-10; 

2) Encaminhou os registros constantes no Sistema de Gerenciamento das Ações do Biodiesel – SABIDO relativos às 

operações de venda de matéria-prima das Cooperativas COOPERITA e COOPEPRA referentes à Safra 2010-2011. 

3) Encaminhou os registros constantes no SABIDO relativos a operações de fornecimento de matéria-prima de 

agricultores familiares para as duas Cooperativas supracitadas, para fins de cumprimento dos Contratos e vendas com 

usinas produtoras de biodiesel no âmbito do PNPB.  

4) Foram disponibilizados históricos das Declarações de Aptidão ao Pronaf (DAP), dos agricultores familiares 

fornecedores de matéria-prima para as Cooperativas COOPIRANGA e COOPEPRA. 

5) Disponibilizou login e senha para consulta ao SABIDO Web aos Analistas de Finanças e Controle da CGU.  

Síntese dos Resultados Obtidos 

 A área técnica desdobrou ações em outros processos, como proposição de normativos e instrumentos de controle e 

abertura de processo de apuração de indícios de irregularidades no Mato Grosso e outras Unidades da Federação do 

País. Desta forma, entende-se que se adotou as medidas cabíveis.  

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Não se aplica.  
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa 

Código 

SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

1 

Encaminha Relatório de Fiscalização nº 

00222.000194/2005-51 – Santa Maria/RS - Memorando nº 

44/2013/AECI-MDA, de 17/01/2013 (SAF). 

 

Ofício nº 

1146/2013/DRDAG/DR/SFC/

CGU-PR, de 16/01/2013 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação 
Código 

SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Descrição da Recomendação 

A CGU encaminha para análise e adoção de providências a Nota Técnica nº 67/2013/DRDAG/DR/SFC/CGU-PR, que visa 

analisar as providências adotadas pela SAF/MDA para saneamento das constatações elencadas no relatório de demandas 

especiais, quais sejam: 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação 

Código 

SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar - SAF 44987 

Síntese da Providência Adotada 

Não se aplica. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Não se aplica. 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa 

Código 

SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

02 
Relatório de Fiscalização - RDE nº 00190.13711/2005-77 

realizado no Município de Carpina – PE. 
 

Ofício nº 

25118/2013/DCOPE/DC/S

FC/CGU-PR, de 

22/08/2013. 

Oficio º 

05118/2013/DCOPE/DC/S

FC/CGU-PR em 

22/08/2013. 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação 
Código 

SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Descrição da Recomendação 

Trata-se de solicitação da Câmara dos Deputados, encaminhada ao Ministro de Estado do Controle e da Transparência, em 

05/07/2005, por meio do Ofício nº 153-GAB 229/05, no sentido de investigar as verbas federais transferidas ao Município 

de Carpina/PE. 

Registramos que a análise efetuada limitou-se à identificação da regular aplicação de recursos públicos conveniados junto à 

Prefeitura Municipal de Carpina e à Cooperativa dos Profissionais em Atividades Gerais - COOPAGEL. 

Esclarecemos que a Prefeitura de Carpina, para as constatações de recursos federais transferidos para a municipalidade, foi 

previamente informada por meio do Ofício n° 11.797/2013/FIS/CGU Regional/PE, de 16/04/2013, sobre os fatos relatados, 

tendo se manifestado em 29/04/2013, informando que, em razão de dificuldades no acolhimento de dados e documentos, as 

justificativas e documentos pertinentes seriam encaminhados diretamente aos órgãos gestores dos programas fiscalizados. 

Cabe ao Ministério supervisor, nos casos pertinentes, adotar as providências corretivas visando à consecução das políticas 

públicas, bem como à apuração das responsabilidades. 

Em relação às constatações de recursos federais transferidos para a Cooperativa dos Profissionais em Atividades Gerais - 

COOPAGEL, esta foi previamente informada por meio do Ofício n° 11.796/2013/FIS/CGU-Regional/PE, de 16/04/2013, 

sobre os fatos relatados, tendo se manifestado em 30/04/2013 e 03/05/2013. A manifestação, por ser genérica, e com vistas 

a permitir a integridade das informações prestadas pela COOPAGEL e ao mesmo tempo facilitar a apresentação do Relatório, 

foi incluída apenas na constatação da Ordem de Serviço n° 228408. 

Contudo, foi informado que a mesma se refere a todas as constatações relativas a transferências para a Cooperativa. Cabe 

ao Ministério supervisor, nos casos pertinentes, adotar as providências corretivas visando à consecução das políticas 

públicas, bem como à apuração das responsabilidades. 

Providências Adotadas 

 

Setor Responsável pela Implementação 

 

Código 

SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Síntese da Providência Adotada 

Por meio do Oficio nº 2957/2013/GAB/SAF, de 29/08/2013, foi solicitado à Caixa, mandatária da União e responsável pela 

análise financeira dos contratos de repasse, manifestação com vistas ao saneamento das irregularidades apontadas no relatório 

de ordem financeira. 

Memorando nº 2016/2013/GAB/SAF, de 30/08/2013 (SPOA), foi solicitado a Subsecretaria de Planeamento, Orçamento 

e Administração - SPOA, providências relativas à manifestação ao saneamento das supostas irregularidades apontadas no 

referido relatório, sobre os Convênios.                                                

Síntese dos Resultados Obtidos 

Por meio do Oficio nº 2960/2013/GAB/SAF, de 02/09/2013, para cumprimento da demanda em questão, em sua 

integralidade, solicitamos dilatação do prazo concedido originalmente de 30 (trinta) dias para 90 (noventa) dias, tendo em 

vista que se fez necessária solicitação de manifestação da Caixa Econômica Federal – CEF, mandatária da União e 

responsável pela análise financeira dos Contratos de Repasse, e da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e 

Administração – SPOA em se tratando de Convênios. 

Por meio do Ofício nº 3196/2013/GAB/SAF, de 24/10/2013(CGU), foi solicitado à CGU rever a pertinência da reabertura 

da análise da prestação de contas das operações constantes do RDE tendo em vista, o lapso temporal entre a solicitação 

formulada pela Câmara ao Ministro de Estado do Controle da Transparência; a realização do RDE pela Controladoria; a 

chega do mesmo neste Ministério e a conclusão das prestações de contas no SIAFI, totalizando quase 8 (oito) anos.  

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

1 Ofício nº 0506/2014-TCUSECEX-PB, de 12.03.2014  

- Memorando nº 

262/2014/AECI-MDA, de 

01/04/2014 (SAF) 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Descrição da Recomendação 

Solicita que informe, por meio de preenchimento da planilha contida no CD anexo, se os produtores rurais do Estado da 

Paraíba listados possuem ou já possuíram a Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) no período compreendido entre 2005 e 

2014. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar - SAF 44987 

Síntese da Providência Adotada 

A solicitação foi atendida e informada ao Controle Interno mediante: 

- Cópia Ofício nº 850/2014/SAF-MDA, de 11/04/2014 - ; 

- Cópia Ofício nº 915/2014/SAF-MDA, de 24/04/2014; 

- Cópia Ofício nº 956/2014/GAB/SAF, de 05/05/2014 -  

Síntese dos Resultados Obtidos 

Não se aplica 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

Não se aplica. 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

2 Mem.144/2014/SAF-MDA DE 30.01.2014  

- Memorando nº 

76/2014/AECI-MDA, de 

30/01/2014 (SAF) 

- Ofício nº 34/2014/AECI-

MDA, de 30/01/2014 (CGU) 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Descrição da Recomendação 

DAP – Declaração de Aptidão ao PRONAF – Suspeita de Irregularidade na Emissão de DAP por parte de funcionário da 

EMATER/RN no Município de Boa Saúde /RN. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar - SAF 44987 

Síntese da Providência Adotada 

Foi solicitada a averiguação dos fatos à DFDA/RN, via CONDEF, sendo a AECI informada mediante: 

- Cópia do Ofício nº 897/2014/GAB./SAF, de 22/04/2014 -  

- Cópia Ofício nº 940/2014/GAB/SAF, de 30/04/2014 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Não se aplica 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

Não se aplica. 

 

 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

3 OF.CIV/PRM/PF2º/RS Nº2435/2013  

- Memorando nº 

841/2013/AECI-MDA, de 

24/12/2013 (SRA); 

- Memorando nº 

842/2013/AECI-MDA, de 

24/12/2013 (SAF) 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Descrição da Recomendação 

Inquérito Civil Publico nº 1.29.004.001318/2013-27 instaurado visando  a apuração de irregularidades apontadas pela CGU 

no Município de Santa Bárbara do SUL/RS . 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar - SAF 44987 

Síntese da Providência Adotada 

Foi solicitada a averiguação dos fatos à DFDA/RS, via CONDEF, sendo a AECI informada mediante: 

- Cópia Ofício nº 152/2014/GAB/SAF, de 20/01/2014 -  

- Cópia Ofício nº 153/2014/GAB/SAF, de 20/01/2014 - ; 

- Memorando nº 86/2014/SRA-MDA, de 11/03/2014 - ; 

- Cópia Ofício nº 789/2014/GAB./SAF, de 27/03/2014 - ; 

- Cópia Ofício nº 848/2014/GAB/SAF, de 08/04/2014 -  PELA SAF; 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Não se aplica 
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Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

Não se aplica. 

 

 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

4 
OF.CIV/PRM/PF/2ºRS Nº 848/2014 de 15.04.2014 

OF.CIV./PRM/PF/2ºRS Nº 1337/2014, de 02.06.2014 
 

Memorando nº 

339/2014/AECI-MDA, de 

06/05/2014 (SAF); 

- Memorando nº 

340/2014/AECI-MDA, de 

06/05/2014 (SDT) 

- Memorando nº 

511/2014/AECI-MDA, de 

16/06/2014 (SAF); 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Descrição da Recomendação 

Apurar possíveis irregularidades apontadas no Relatório de Fiscalização a partir de sorteios públicos de municípios dos 

programas de governo, financiados com recursos federais referentes ao MDA, no Município de Nonoai/RS. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação 
Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar - SAF 44987 

Síntese da Providência Adotada 

Foi solicitada a averiguação dos fatos à DFDA/RS, via CONDEF, sendo a AECI informada mediante: 

- Memorando nº 958/2014/GAB/SAF, de 01/072014 -  

- Memorando nº 1000/2014/GAB/SAF, de 09/072014 – , 

- Memorando nº 993/2014/GAB/SAF, de 07/07/2014; 

- Memorando nº 1165/2014/GAB/SAF, de 07/08/2014 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Não se aplica 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

Não se aplica. 

 

 

 

  



 142 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

5 
Ofício 1194/2014/MPF/PRM/Sousa/pb/gab./dgf, de 

06.06.2014 
 

- Memorando nº 

541/2014/AECI-MDA, de 

20/06/2014 (SAF) 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Descrição da Recomendação 

Irregularidades no benefício do Programa Garantia Safra, no município de Nazarezinho/PB. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação 

Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar - SAF 44987 

Síntese da Providência Adotada 

Foi solicitada a averiguação dos fatos à DFDA/PB, via CONDEF, sendo a AECI informada mediante: 

- Cópia Ofício nº 1164/2014/GAB/SAF, de 10/07/2014 - 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Não se aplica 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

Não se aplica. 

 

 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

6 Ofício PRM/SC Nº 277/2014 de 27.06.2014  

- Memorando nº 

610/2014/AECI-MDA, de 

09/07/2014 (SAF) 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Descrição da Recomendação 

Solicita a identificação dos signatários das Declarações de Aptidão ao Pronaf preenchidas pela Associação Santacruzense de 

Pequenos Agricultores de Sinimbu, no período de 2010 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar - SAF 44987 

Síntese da Providência Adotada 

Foi solicitada a averiguação dos fatos à DFDA/RS, via CONDEF, o BB foi oficiado, foi constituído grupo de trabalho para 

tratamento do assunto via Secretaria Executiva e  AECI foi  informada mediante: 

- Cópia Ofício nº 1195/GAB/SAF/2014, de 23/07/2014 - 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Não se aplica 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

Não se aplica. 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

7 Ofício nº 1192/2014/GAB./SAF de 15.07.2014  

- Memorando nº 

632/2014/AECI-MDA, de 

16/04/2014 (SAF), c/ cópia à 

SE/MDA 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Descrição da Recomendação 

Resposta ao Ofício nº 4620/2014/MPF/PR/GO, de 11/06/2014 da Procuradoria da República/GO 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar - SAF 44987 

Síntese da Providência Adotada 

Providenciada pela SAF com comunicação ao Controle Interno mediante: 

- Cópia Ofício nº 1373/2014/GAB/SAF, de 29/09/2014 - ; 

- OFÍCIO/AUD/Nº 278, de 12/12/2014 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Não se aplica 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

Não se aplica. 

 

 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

8 Mem.0387/2010/GAB/SAF de 22.03.2010  
Mem.0387/2010/GAB/SAF de 

22.03.2010 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Descrição da Recomendação 

Solicitou à Delegacia Federal do MDA no Estado do Paraná em apurar os fatos denunciados pela Câmara Municipal de 

Piraquara 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar - SAF 44987 

Síntese da Providência Adotada 

Foi solicitada a averiguação dos fatos à DFDA/PR, via CONDEF, sendo a AECI informada mediante 

- Cópia Mem nº 1287/2014/GAB/SAF, de 29/08/2014 - ; 

- Memorando nº 0372/2010/GAB/SAF, de 16/03/2010 - 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Não se aplica 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

Não se aplica. 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

9 Ofício 653/2014/GAB/PRM-IPATINGA, de 25.06.2014  

- Cópia Ofício nº 

1196/2014/GAB/SAF, de 

22/07/2014 -  

- Cópia Memorando nº 

1073/2014/GAB/SAF, de 

22/07/2014 - ; 

-  Cópia Memorando nº 

1285/2014/GAB/SAF, de 

29/08/2014; 

- Cópia Ofício nº 

1413/2014/GAB/SAF, de 

14/10/2014 - 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Descrição da Recomendação 

Irregularidades na execução do Programa de aquisição de Alimentos (PAA) e do Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE) em Timóteo/MG. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar - SAF 44987 

Síntese da Providência Adotada 

Foi solicitada a averiguação dos fatos à DFDA/MG, via CONDEF, sendo a AECI informada mediante 

- Cópia Ofício nº 1196/2014/GAB/SAF, de 22/07/2014 -  

- Cópia Memorando nº 1073/2014/GAB/SAF, de 22/07/2014 - ; 

-  Cópia Memorando nº 1285/2014/GAB/SAF, de 29/08/2014; 

- Cópia Ofício nº 1413/2014/GAB/SAF, de 14/10/2014 - 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Não se aplica 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

Não se aplica. 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 

44987 

 

 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

10 Mem.nº 377/CONDEF/SECEX/MDA, de 12.08.2011  

- Memorando nº 

810/2011/AECI-MDA, de 

15/08/2011 (SAF)  

- Memorando nº 

811/2011/AECI-MDA, de 

15/08/2011 (CONDEF); 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Descrição da Recomendação 

OFÍCIO/DFDA/MT/2011 – Informações Of. 1521/2011-DPF/SIC/MT 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar - SAF 44987 

Síntese da Providência Adotada 

Oferecida resposta pela SAF dando conhecimento à AECI por meio de cópia dos expedientes: 

- Ofício nº178/2011/CGBIOD/SAF/MDA, DE 29/08/2011 - Solicita que a resposta seja enviada diretamente ao órgão 

demandante; 

- Cópia Ofício nº187/2011/CGBIOD/SAF/MDA, DE 05/10/2011 – ; 

- Memorando nº 1512/2014/GAB/SAF, de 20/10/2014 – ; 

- Mem. Nº 48/2014/CGBIO/DEGRAV/SAF, de 14/10/2014 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Não se aplica 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

Não se aplica. 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

11 
Ofício 1353/2014-IPL 0105/2013-4 DPF/SNM/PA de 

24.07.2014 
 

- Memorando nº 

696/2014/AECI-MDA, de 

08/08/2014 (SAF) 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Descrição da Recomendação 

Solicita informações a respeito da Declaração de Aptidão ao Pronaf. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar - SAF 44987 

Síntese da Providência Adotada 

Informações prestadas pela SAF dando conhecimento ao AECI por meio de: 

- Cópia Ofício nº 1470/2014/GAB/SAF, de 20/10/2014 - 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Não se aplica 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

Não se aplica. 

 

 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

12 Ofício 479 de 01.10.2014  

- Memorando nº 

905/2014/AECI-MDA, de 

14/10/2014 (SAF); 

- Memorando nº 

906/2014/AECI-MDA, de 

14/10/2014 (SRA) 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Descrição da Recomendação 

Solicita informações a respeito das medidas adotadas a partir das constatações descritas no Relatório de Fiscalização nº 

512/2005 da 16ª etapa, realizada no Município de Três Cachoeiras. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar - SAF 44987 

Síntese da Providência Adotada 

Informações prestadas pela SAF dando conhecimento ao AECI por meio de: 

- Cópia Ofício nº 1478/2014/GAB/SAF, de 29/10/2014 - ; 

- Memorando nº 302/2014/DCF/SRA/MDA, de 03/11/2014 - 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Não se aplica 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

Não se aplica. 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa 

Código 

SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

13 Ofício PRM/STM/GAB/1441/2014 de 11.06.2014  

- Memorando nº 

564/2014/AECI-MDA, de 

01/07/2014 (SAF) 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação 
Código 

SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Descrição da Recomendação 

Requisita que informe se os fornecedores indicados nos Projetos de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar 

para Alimentação Escolar constam da relação de beneficiários do PRONAF. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação 

Código 

SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar - SAF 44987 

Síntese da Providência Adotada 

Informações prestadas pela SAF dando conhecimento ao AECI por meio de: 

- Cópia nº 1487/2014/GBA/SAF, de 07/11/2014 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Não se aplica 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Não se aplica. 

 

 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa 

Código 

SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

14 
Ofício 1449/2014-IPL  0159/2014-4DPF/MOC/MG de 

14.11.2014 
  

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação 
Código 

SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Descrição da Recomendação 

Resposta ao Ofício nº 1449/2014-IPL 0159/2014-4-DPF/MOC/MG Reiterando Ofício nº 0710/2014-IPL 0159/2014-4 

DPF/MOC/MG -Informação sobre DAP da COOPNAFER 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação 

Código 

SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar - SAF 44987 

Síntese da Providência Adotada 

Informações prestadas pela SAF dando conhecimento ao AECI por meio de: 

- Cópia Ofício nº 1561/2014/GAB/SAF,de 10/12/2014 -                                                 

-Cópia do Ofício nº 1587/2014/GAB/SAF,de 17/12/2014 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Não se aplica 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Não se aplica. 

Unidade Jurisdicionada 
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Denominação Completa 

Código 

SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

15 Ofício PRM/SCS nº 509/2014 de 19.11.2014  

- Memorando nº 

1082/2014/AECI-MDA - 

Sigiloso, de 28/11/2014 

(SAF), c/cópia à SE 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação 
Código 

SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Descrição da Recomendação 

Solicita informações 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação 

Código 

SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar - SAF 44987 

Síntese da Providência Adotada 

Informações prestadas pela SAF dando conhecimento ao AECI por meio de: 

- Cópia Memorando nº 1793/2014/GAB/SAF, de 11/12/2014 - CONCLUIDO 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Não se aplica 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Não se aplica. 

 

 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa 

Código 

SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

16 Ofício 1103/2014/PRMCF/GAB de 01.12.2014  

- Memorando nº 

1126/2014/AECI-MDA, de 

11/12/2014 (SAF) 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação 
Código 

SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Descrição da Recomendação 

Solicita informações acerca do inquérito Civil Publico Nº 1.14.002.000128/2014-16 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação 

Código 

SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar - SAF 44987 

Síntese da Providência Adotada 

Informações prestadas pela SAF dando conhecimento ao AECI por meio de: 

-Cópia do Ofício nº 1416/2014/DFPP/SAF,de 19/12/2014 - 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Não se aplica 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Não se aplica. 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

17 Ofício PRM/SCSnº 519/2014 de 19.11.2014  

- Memorando nº 

1082/2014/AECI-MDA - 

Sigiloso, de 28/11/2014 

(SAF), c/cópia à SE 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Descrição da Recomendação 

Solicita informações 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar - SAF 44987 

Síntese da Providência Adotada 

Informações prestadas pela SAF dando conhecimento ao AECI por meio de: 

-- Cópia Memorando nº 1793/2014/GAB/SAF, de 11/12/2014 - CONCLUIDO 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Não se aplica 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

Não se aplica. 

 

 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa 

Código 

SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

18 Mem.1109/2014/GAB./SAF de 30.07.2014  

- Memorando nº 

665/2014/AECI-MDA, de 

30/07/2014 (SAF) 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação 
Código 

SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

 

Descrição da Recomendação 

 

Solicita à CGMA subsídios necessários ao oferecimento de resposta à Polícia Federal 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação 

Código 

SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar - SAF 44987 

Síntese da Providência Adotada 

Informações prestadas pela SAF dando conhecimento ao AECI por meio de: 

- Cópia Memorando nº 1622/2014/GAB/SAF, de 12/11/2014 -  

- Cópia Memorando nº 1770/2014/GAB/SAF, de 08/12/2014 - 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Não se aplica 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

Não se aplica. 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

19 Of.nº7279/2014-GABPR2/CAAD de 20.11.2014  

- Memorando nº 

1106/2014/AECI-MDA, de 

03/12/2014 (SAF) 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Descrição da Recomendação 

Encaminha para conhecimento e manifestação cópia da Notícia de Fato 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar - SAF 44987 

Síntese da Providência Adotada 

Informações prestadas pela SAF dando conhecimento ao AECI por meio de: 

OFÍCIO N° 100/2015/GAB/SAF, de 30/01/2015 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Não se aplica 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

Não se aplica. 

 

 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa 

Código 

SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

20 Ofício 1574/2014/GAB/SAF    

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação 
Código 

SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Descrição da Recomendação 

Resposta parcial à Solicitação de Auditoria nº 201411157/001, de 12/12/2014, da Controladoria-Geral da União 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação 

Código 

SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar - SAF 44987 

Síntese da Providência Adotada 

Informações prestadas pela SAF dando conhecimento ao AECI por meio de: 

-Cópia do Ofício nº 32/2015/GAB/SAF, de 09/01/2015      -Cópia do Ofício nº 41/2015/GAB/SAF, de 14/01/2015 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Não se aplica 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

Não se aplica. 
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QUADRO 64 – Relatório de cumprimento das recomendações do órgão de controle interno SRA 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Itens do RA Comunicação Expedida 

Constatação 08 Relatório de Auditoria nº 201203331  1 201407186 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Descrição da Recomendação 

Observar os prazos contratualmente previstos para realização dos pagamentos da remuneração devida aos agentes financeiros 

decorrentes das operações SAT, fazendo constar dos processos de pagamento, quando for o caso, termo circunstanciado emitido 

pelo fiscal do contrato informando sobre a ocorrência de fatos alheios à sua competência, e que impeçam e/ou prejudiquem os 

procedimentos de conferência da remuneração cobrada pelo banco e/ou a execução tempestiva dos pagamentos, tais como: 

certidões de regularidade fiscal vencidas, indisponibilidade de recursos orçamentários ou financeiros, obstrução do acesso ao prédio 

do MDA em decorrência de manifestações dos movimentos sociais ou de sindicatos dos servidores. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Síntese da Providência Adotada 

Recomendação acatada. Após recomendação da CGU, estão sendo observados os prazos contratualmente previstos para realização 

dos pagamentos da remuneração devida aos agentes financeiros decorrentes das operações SAT, fazendo constar dos processos de 

pagamento, quando for o caso, termo circunstanciado emitido pelo fiscal do contrato informando sobre a ocorrência de fatos alheios 

à sua competência, e que impeçam e/ou prejudiquem os procedimentos de conferência da remuneração cobrada pelo banco e/ou a 

execução tempestiva dos pagamentos. (Memo nº 095/2014/CGOF/DCF/SRA-MDA de 07/10/14) 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Atendida 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Itens do RA Comunicação Expedida 

Constatação 08 Relatório de Auditoria nº 201203331  1 201407186 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Descrição da Recomendação 

Abster-se de realizar autorização de pagamentos da remuneração aos agentes financeiros sem a análise integral da amostra dos 

Contratos de Financiamento/Escrituras de Compra e Venda solicitada ao banco, e que na eventual impossibilidade de confirmação 

da efetiva prestação dos serviços cobrados, a critério do fiscal do contrato, realize tempestivamente o pagamento mediante glosa 

do respectivo valor ou mediante concessão de prazo ao agente financeiro para regularização da pendência apontada sob pena do 

valor ser glosado em pagamentos futuros. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Síntese da Providência Adotada 

Recomendação acatada. Após recomendação da CGU, não mais serão realizados  pagamentos da remuneração aos agentes 

financeiros sem a análise integral da amostra dos Contratos de Financiamento/Escrituras de Compra e Venda solicitada ao banco. 

Na eventual impossibilidade da efetiva prestação dos serviços cobrados, a critério do fiscal do contrato, este realiza tempestivamente 

o pagamento mediante glosa do respectivo valor ou mediantes concessão de prazo ao agente financeiro para regularização da 

pendência apontada sob pena do valor ser glosado em pagamentos futuros. (Memo nº 095/2014/CGOF/DCF/SRA-MDA de 

07/10/14) 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Atendida 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Itens do RA Comunicação Expedida 

Constatação 08 Relatório de Auditoria nº 201203331  1 201407186 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Descrição da Recomendação 

Efetuar o registro, conforme o caso, da referida ocorrência (glosa ou concessão de prazo) no Relatório de Conferência e no Termo 

de Validação (atesto do fiscal do contrato). 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Síntese da Providência Adotada 

Recomendação acatada. Após recomendação da CGU, passará a ser efetuado o registro, conforme o caso, da referida ocorrência 

(glosa ou concessão de prazo) no Relatório de Conferência e no Termo de Validação. (Memo nº 095/2014/CGOF/DCF/SRA-

MDA de 07/10/14) 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Atendida 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

  

 

  



 154 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Itens do RA Comunicação Expedida 

Constatação 08 Relatório de Auditoria nº 201203331  1 201407186 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Descrição da Recomendação 

Proceder à correção das divergências verificadas entre as planilhas emitidas pelo BNB (fls. 276/342/407/523/1260) e os 

demonstrativos de conferência emitidos pelo fiscal do contrato (fls. 322/704/705/706/1342), em relação ao estoque de operações 

contratadas por linha de financiamento (CPR, CAF, BT e CT) e quanto ao grupamento (individual e coletivo). 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Síntese da Providência Adotada 

Recomendação acatada. Foi solicitada a correção das divergências detectadas na carteira de financiamento a conciliação dos 

valores cobrados em desacordo constarão da próxima fatura a ser enviada pelo BNB no mês de novembro. (Memo nº 

095/2014/CGOF/DCF/SRA-MDA de 07/10/14) 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Atendida 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Itens do RA Comunicação Expedida 

Constatação 08 Relatório de Auditoria nº 201203331  1 201407186 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Descrição da Recomendação 

Proceder à correção das divergências verificadas entre o Relatório de Operações Baixadas (fls. 1262) e o Demonstrativo Mensal 

de Movimentação da Carteira (fls. 1342) emitido pelo fiscal do contrato, ambos referentes a outubro/2013, em relação à baixa de 

operações CPR e CAF motivadas por pagamento integral da operação e por individualização do contrato, bem como a verificação 

e correção, se for o caso, de eventual impacto desses ajustes nos Demonstrativos emitidos a partir de novembro/2013, inclusive 

em relação à remuneração paga ao BNB nos meses subsequentes a outubro/2013. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Síntese da Providência Adotada 

Recomendação acatada. Foi solicitada a correção das divergências detectadas na carteira de financiamento a conciliação dos 

valores cobrados em desacordo constarão da próxima fatura a ser enviada pelo BNB no mês de novembro. (Memo nº 

095/2014/CGOF/DCF/SRA-MDA de 07/10/14) 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Atendida 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Itens do RA Comunicação Expedida 

Constatação 09 Relatório de Auditoria nº 201203331  1 201407186 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Descrição da Recomendação 

Observar os prazos contratualmente previstos para realização dos pagamentos da remuneração devida aos agentes financeiros 

decorrentes das operações SIC, fazendo constar dos processos de pagamento, quando for o caso, termo circunstanciado emitido 

pelo fiscal do contrato informando sobre a ocorrência de fatos alheios à sua competência, e que impeçam e/ou prejudiquem os 

procedimentos de conferência da remuneração cobrada pelo banco e/ou a execução tempestiva dos pagamentos, tais como: 

certidões de regularidade fiscal vencidas, indisponibilidade de recursos orçamentários ou financeiros, obstrução do acesso ao 

prédio do MDA em decorrência de manifestações dos movimentos sociais ou de sindicatos dos servidores. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Síntese da Providência Adotada 

Recomendação acatada. Após recomendação da CGU, estão sendo observados os prazos contratualmente previstos para realização 

dos pagamentos da remuneração devida aos agentes financeiros decorrentes das operações SAT, fazendo constar dos processos 

de pagamento, quando for o caso, termo circunstanciado emitido pelo fiscal do contrato informando sobre a ocorrência de fatos 

alheios à sua competência, e que impeçam e/ou prejudiquem os procedimentos de conferência da remuneração cobrada pelo banco 

e/ou a execução tempestiva dos pagamentos. (Memo nº 095/2014/CGOF/DCF/SRA-MDA de 07/10/14) 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Atendida 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Itens do RA Comunicação Expedida 

Constatação 09 Relatório de Auditoria nº 201203331  1 201407186 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Descrição da Recomendação 

Adotar os procedimentos necessários à convalidação dos atos praticados pelo servidor ocupante da função de Assistente na 

CGOF/DCF/SRA-MDA em substituição ao titular da Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças do Fundo de Terras, em face 

da ausência em 01/07/2013 (fls. 1042 do Processo nº 55000.003052/2009-76) do seu substituto formalmente designado. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Síntese da Providência Adotada 

Elaborado termo circunstanciado convalidando os atos praticados. (Memo nº 095/2014/CGOF/DCF/SRA-MDA de 07/10/14) 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Atendida 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

  

 

  



 158 

 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Itens do RA Comunicação Expedida 

Constatação 09 Relatório de Auditoria nº 201203331  1 201407186 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Descrição da Recomendação 

Nos termos dos incisos VI, IX e XII do Parágrafo Segundo da Cláusula Quarta do Contrato nº 70/2008, solicitar ao BNB, por 

ocasião da apresentação da cobrança da remuneração referente operações SIC, a emissão do extrato da conta em que registra a 

movimentação dos recursos do Subprograma de Combate à Pobreza Rural, em periodicidade que permita a sua conciliação e a 

conferência dos valores transferidos aos beneficiários, os quais estão sendo objeto de cobrança da remuneração. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Síntese da Providência Adotada 

Acatamos a decisão e manifestamos ao BNB em reunião, mas em resposta foi-nos informado que não trabalham com extrato da 

conta de SIC, mas com planilha de controle que é enviada mensalmente. Encaminharemos um Ofício ao BNB solicitando 

manifestação formal sobre o assunto. (Memo nº 095/2014/CGOF/DCF/SRA-MDA de 07/10/14) 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Atendida 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Itens do RA 
Comunicação 

Expedida 

Constatação 09 Relatório de Auditoria nº 201203331  1 201407186 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Descrição da Recomendação 

Proceda a emissão do Termo de Validação (atesto do fiscal do contrato) por ocasião da efetiva conferência e conformidade 

da remuneração dos serviços prestados pelos agentes financeiros; e, somente após a comprovação da efetiva regularidade 

fiscal e da ausência de registros de inadimplência no Siafi e no Cadin, proceda a emissão do Despacho de autorização de 

pagamento. Recomendamos, ainda, que mantenham autuadas aos processos de pagamento as consultas ao Siafi, Cadin e 

Sicaf (ou termos circunstanciados) em que se verificaram os registros de inadimplência ou de irregularidade fiscal em 

nome do agente financeiro. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Síntese da Providência Adotada 

Recomendação acatada. Após recomendação da CGU, o fiscal do contrato está procedendo a emissão doTermo de 

Validação por ocasião da efetiva conferência e conformidade da remuneração dos serviços prestados pelos agentes 

financeiros e, somente após a comprovação da efetiva regularidade fiscal e da ausência de registros de inadimplência no 

Siafi e no Cadin, procede a emissão do Despacho de autorização de pagamento. Ainda, serão mantidas autuadas aos 

processos de pagamento as consultas ao Siafi, Cadin e Sicaf (ou termos circunstanciados) quando forem verificados os 

registros de inadimplência ou de irregularidade fiscal em nome do agente financeiro.  (Memo nº 

095/2014/CGOF/DCF/SRA-MDA de 07/10/14) 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Atendida 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

  

 

  



 160 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Itens do RA Comunicação Expedida 

Constatação 10 Relatório de Auditoria nº 201203331  1 201407186 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Descrição da Recomendação 

Ao realizar a conferência da remuneração devida em razão do estoque de operações em carteira (contratos SAT), proceda testes 

por amostragem para confirmação do quantitativo de contratos ativos por linha de financiamento e por grupamento (individual e 

coletivo), evidenciando nos processos de pagamentos a amostra utilizada na execução desse procedimento. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Síntese da Providência Adotada 

Recomendação acatada. Este procedimento passará a ser adotado até 31/12/2014, quando será definida a forma de amostragem  

para confirmação do quantitativo de contratos ativos, evidenciando nos processos de pagamentos a amostra utilizada na execução 

desse procedimento.  (Memo nº 095/2014/CGOF/DCF/SRA-MDA de 07/10/14) 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Atendida 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Itens do RA Comunicação Expedida 

Constatação 10 Relatório de Auditoria nº 201203331  1 201407186 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Descrição da Recomendação 

Proceder à revisão da rotina de conferência e validação da remuneração devida aos agentes financeiros, prevista no item III do 

Anexo à Portaria SRA nº 06/2013, estabelecendo, entre outros requisitos, os prazos e a periodicidade de execução, os agentes 

responsáveis pela conferência e aprovação, os documentos utilizados em cada etapa com a descrição de sua finalidade, a sequência 

ordenada de atos a serem observados em cada etapa desde o recebimento do Ofício de cobrança até a emissão do Despacho 

autorizativo do pagamento, a execução do cruzamento de dados entre as planilhas/relatórios apresentados pelo banco e o sistema 

SIG-CF e/ou planilhas/demonstrativos de controle da CGOF, a descrição do acesso ao sistema SIG-CF para a realização de 

consultas, a definição e a solicitação de amostra de contratos para conferência, a análise e verificação a ser realizada considerando 

cada espécie de remuneração conforme previsto na Resolução Bacen 4.177/2013 (item 9 do MCR 12-1), a previsão de outros 

procedimentos necessários à conformidade dos valores cobrados e à autorização do pagamento, tais como consulta 

Siafi/Cadin/Sicaf. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Síntese da Providência Adotada 

Portaria revista.  (Anexo: Memo nº 095/2014/CGOF/DCF/SRA-MDA de 07/10/14) 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Atendida 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Itens do RA Comunicação Expedida 

Constatação 10 Relatório de Auditoria nº 201203331  1 201407186 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Descrição da Recomendação 

Por ocasião da revisão de que trata a recomendação 002 deste item do relatório, proceda a instituição da rotina de conferência e 

validação da remuneração devida aos agentes financeiros pela operacionalização dos contratos SIC, estabelecendo, conforme o 

caso, os requisitos citados naquela recomendação. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Síntese da Providência Adotada 

Recomendação acatada. A rotina será formalizada até 31/12/2014, utilizando como base a rotina de validação da remuneração 

devida aos agentes financeiros pela operacionalização dos contratos SAT, adequada aos procedimentos já adotados pela CGOF 

mas ainda não formalizados, para validação da remuneração devida aos agentes financeiros pela operacionalização dos contratos 

SIC.  (Memo nº 095/2014/CGOF/DCF/SRA-MDA de 07/10/14) 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Atendida 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Itens do RA Comunicação Expedida 

Constatação 15 Relatório de Auditoria nº 201203331  1 225039 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Descrição da Recomendação 

Recomendamos à SRA/MDA estabelecer indicadores e padrões de desempenho que permitam avaliar a atuação das Unidades 

Técnicas Estaduais. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Síntese da Providência Adotada 

Memorando n.º 191A/2014/CGO/DCF/SRA-MDA, de 17/10/2014, recuperou informações dos Memorando Nº 145 

/2014/CGO/DCF/SRA-MDA, de 08  de agosto 2014, Memorandos Nº 111/2014/CGO/DCF/SRA-MDA e Memorando n.º 

119/2014/CGO/DCF/SRA-MDA, e informou que, até o presente momento, não foi possível realizar o sugerido estudo 

especializado, tendo em vista a demora na finalização do novo Projeto de Cooperação Técnica, instrumento que possibilitaria a 

contratação de estudos e avaliações ao PNCF, assim como a complexidade dos procedimentos para publicar e contratar tais 

estudos. Apesar disso, visando cumprir o prazo estabelecido à CGU, esta Coordenação, em conjunto com a Coordenação-Geral 

de Planejamento, Monitoramento e Avaliação – CGPMA, proporá possíveis indicadores que atendam à demanda da CGU até 

dezembro de 2014, sem prejuízo da realização de posteriores avaliações e melhorias durante o próximo exercício.Portanto, acata-

se a recomendação e permanece o prazo estabelecido para a proposição dos indicadores. (Anexos: Memo nº 

191A/2014/CGO/DCF/SRA-MDA de 17/10/14 - Memo nº 111/2014/CGO/DCF/SRA-MDA, de 09/06/14 - Memo nº 

119/2014/CGO/DCF/SRA-MDA, de 16/06/14 - Memo nº 145/2014/CGO/DCF/SRA-MDA, de 08/08/14 - Memo nº 

095/2014/CGPMA/SRA-MDA de 17/10/14). Para atendimento da recomendação segue Memo nº218/2014/CGO/DCF/SRA-

MDA, datado de 16 de dezembro de 2014, da Coordenação Geral Operacional com a definição dos prováveis indicadores e 

padrões de desempenho que permitam avaliar a atuação das UTE's, na forma sugerida pela CGU.Na elaboração dos indicadores 

organizaram-se fichas descritivas para cada indicador, permitindo uma melhor compreensão dos objetivos (Por que medir), das 

medidas utilizadas (O que mede), das fórmulas (Como medir), das formas de aferição (Quando medir), das fontes de informação 

e das metas. Seguem anexas as fichas descritivas para cada indicador.No processo de construção dos indicadores, a equipe 

deparou-se com a complexidade na mensuração de tais índices e definição de metas, haja vista a necessidade de uma maior base 

de informações, com construção de uma série histórica e realização de diagnósticos específicos nos Estados, conforme os 

objetivos de cada indicador. Diante disso, propuseram-se metas iniciais baseadas no acumulo de informações já disponíveis na 

Secretaria e experiências adquiridas com estudos realizados junto aos Estados, podendo essas Metas serem aprimoradas à partir 

da implantação e avaliação dos indicadores propostos. Ainda, em conciliação com estudos voltados a avaliação de indicadores 

de desempenho de Programas de Governo, esta síntese de indicadores de monitoramento de UTEs, apresentados neste documento, 

não esgota o rol de outros possíveis indicadores que venham à ser definidos no âmbito deste Órgão, tampouco é definitivo os 

critérios de desempenho e qualidade propostos. Para tanto, há a necessidade de constante avaliação e evolução dos indicadores 

propostos, bem como a calibragem das metas, fórmulas, unidades e medidas propostas, podendo inclusive provocar mudanças 

de indicadores. Assim sendo, sugere-se a efetiva implantação dos indicadores propostos à partir de 2015. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Atendida 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Itens do RA Comunicação Expedida 

Constatação 15 Relatório de Auditoria nº 201203331  1 201305782 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Descrição da Recomendação 

Incluir na tabela PARÂMETROS TÉCNICOS DE ANÁLISE DA PROPOSTA um campo JUSTIFICATIVA , de forma a 

explicitar como se deu a atribuição de pontuação para cada quesito pela Comissão de Avaliação. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Síntese da Providência Adotada 

(Ofício; 806; 09/09/2013) - acatadas as sugestões e recomendações da CGU. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Atendida 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

  

 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Itens do RA Comunicação Expedida 

Constatação 15 Relatório de Auditoria nº 201203331  1 201305782 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Descrição da Recomendação 

Publicar o resultado final com as notas atribuídas a cada instituição, informando os meios pelos quais os interessados possam obter 

a cópia da tabela PARÂMETROS TÉCNICOS DE ANÁLISE DA PROPOSTA de todos os participantes. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Síntese da Providência Adotada 

(Ofício; 806; 09/09/2013) - acatadas as sugestões e recomendações da CGU. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Atendida 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Itens do RA Comunicação Expedida 

Constatação 19 Relatório de Auditoria nº 201203331  1 201203331 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Descrição da Recomendação 

Recomendar ao DCF/SRA-MDA a conclusão da implementação de rotina sistematizada de transferência/disponibilização de 

dados/arquivos pelos agentes financeiros referentes às operações (SAT e SIC) contratadas no âmbito do PNCF. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Síntese da Providência Adotada 

Informação atualizada por meio do Memo  nº 135/2014/CGOF/DCF/SRA-MDA, datado de 15 de dezembro de 2014, onde a 

Coordenação informa que o item 1.2.3.1 , Recomendação 002, publicou portaria com procedimentos dispondo sobre a atividades 

de guarda, estoque e elaboração de inventário, com periodicidade anual, de bens e valores (disponibilidades financeiras, 

financiamentos concedidos, contratos SIC) no âmbito do PNCF, incluindo o prazo delimitador até 30/abr para elaboração do 

Inventário e com procedimentos da rotina. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Atendida 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Itens do RA Comunicação Expedida 

Constatação 19 Relatório de Auditoria nº 201203331  1 201203331 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Descrição da Recomendação 

Recomendar ao DCF/SRA-MDA a instituição de normativo que discipline as atividades de guarda, estoque e elaboração de 

inventário, com periodicidade mínima anual, de bens e valores (disponibilidades financeiras, financiamentos concedidos, contratos 

SIC) no âmbito do PNCF. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Síntese da Providência Adotada 

Para cumprimento da recomendação o DCF providenciará a publicacão, até 31/12/14, de portaria com a instituição de normativo 

que discipline as atividades de guarda, estoque e elaboração de inventário, com periodicidade anual, de bens e valores 

(disponibilidades financeiras, financiamentos concedidos, contratos SIC) no âmbito do PNCF. incluindo o prazo delimitador até 

30/abr do ano subsequente, para elaboração do Inventário. Com relação ao não detalhamento das operações contratadas por linha 

de financiamento (CPR, CAF, Banco da Terra e Cédula da Terra), esta Coordenação,  em um primeiro momento, entende  não 

haver necessidade desta separação, visto que a carteira é impactada apenas pela modalidade de contratação individual ou coletivo, 

independemente da linha de financiamento, porem  faremos uma avaliação dos dados,  após apresentação pelos agentes 

financeiros, no sentido de buscar aletarnativas para atender a recomendação da CGU. Prazos de atendimento: julho/ 2015 - 

avaliação. (Anexos: Memo nº 191A/2014/CGO/DCF/SRA-MDA de 17/10/14 - Memo nº 111/2014/CGO/DCF/SRA-MDA de 

09/06/14 - Memo nº 119/2014/CGO/DCF/SRA-MDA de 16/06/14 - Memo nº 145/2014/CGO/DCF/SRA-MDA de 08/08/14 - 

Memo nº 095/2014/CGPMA/SRA-MDA de 17/10/14).   

Informação atualizada por meio do Memo  nº 135/2014/CGOF/DCF/SRA-MDA, datado de 15 de dezembro de 2014, onde a 

Coordenação informa que o item 1.2.3.1 , Recomendação 002, publicou portaria com procedimentos dispondo sobre a atividades 

de guarda, estoque e elaboração de inventário, com periodicidade anual, de bens e valores (disponibilidades financeiras, 

financiamentos concedidos, contratos SIC) no âmbito do PNCF, incluindo o prazo delimitador até 30/abr para elaboração do 

Inventário e com procedimentos da rotina. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Atendida 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 
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QUADRO 65 - Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no 

exercício SAF 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem 
Identificação do Relatório de 

Auditoria 
Item do RA Comunicação Expedida 

1 
Ofício nº 1311/2014-DPF/POR/SP, de 

17.03.2014 

 

 

- Memorando nº 248/2014/AECI-

MDA, de 28/03/2014 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Descrição da Recomendação 

Encaminha expediente SIAPRO 08508.0003523/2014-40 juntamente com o Parecer 26/2014 – Denúncia anônima 

Irregularidades no Assentamento Santo Dias. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

O Ofício 1311/2014-DPF/RPO/SP de 17.03.2014 encaminhou ao GAB./SAF o parecer da Delegacia de Polícia Federal 

de Ribeirão Preto informando sobre a impossibilidade de instauração de inquérito policial, pelo fato de se tratar de 

denúncia anônima, motivo pelo qual remeteu o expediente à SAF. Sendo assim, A SAF solicitou, via CONDEF, 

apurações sobre o caso por meio do Mem.1433/2014/GAB./SAF de 30.09.2014. Aguardando relatório 

circunstanciado a ser encaminhado pela DFDA/SP Processo: 55.000.002498/2014-41 Município de Ribeirão Preto 

- SP. Pendente. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Não se aplica 

 

 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

2 
Ofício PRMJUI/MT 164/2014, de 

18.03.2014 

 

 

- Memorando nº 266/2014/AECI-

MDA, de 02/04/2014 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Descrição da Recomendação 

Encaminhar medidas conclusivas sobre a demanda. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

Pendente a resposta do Banco do Brasil sobre o Ofício 1605/2014/GAB./SAF de 22 de dezembro de 2014, já reiterado. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Não se aplica 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

3 Mem.nº 339/2014-CONDEF/GM/MDA 
 

 

- Memorando nº 533/2014/AECI-

MDA, de 18/06/2014 (SAF), 

c/cópia à SE/MDA 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Descrição da Recomendação 

Encaminhar reposta conclusiva à Policia Federal 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

Pendente resposta relativa ao Mem. nº 1593/2014/GAB./SAF de 06.11.2014 que foi enviado à DFDA/MG, via 

CONDEF 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Não se aplica 

 

 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

4 Mem.233/2014/SAF-MDA de 13.02.2014 
 

 

- Memorando nº 122/2014/AECI-

MDA, de 13/02/2014 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

 

Falta a CONDEF encaminhar os fatos à DFDA/MG para apuração 

(Memorando nº 1692/2014/GAB./SAF, de 20/11/2014), já reiterado. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

Pendente resposta referente ao Mem. nº 1692/2014/GAB./SAF, reiterando Mem.nº 233/2014/GAB./SAF de 

13.02.2014.Pendencia por parte da DFDA/MG 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Não se aplica 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

5 Mem. 310/2014/GAB./SAF 
 

 

- Memorando nº 163/2014/AECI-

MDA, de 26/02/2014 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Descrição da Recomendação 

Encaminhar conclusão da apuração dos fatos por parte da DFDA/PR 

(Memorando nº 310/2014/GAB/SAF, de 26/02/2014) 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

Aguardando relatório de averiguação dos fatos, via OCNDEF, já reiterado 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Não se aplica 

 

 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

6 Mem.686/2014/GAB./SAF 
 

 

- Memorando nº 352/2014/AECI-

MDA, de 12/05/2014 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Descrição da Recomendação 

Falta encaminhar à AECI/MDA o Relatório, para posterior remessa à CGU/PR 

(Memorando nº 1130/2014/AECI-MDA, de 11/12/2014 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

Pendente resposta referente ao Mem. nº 686/2014/GAB./SAF de 12.05.2014 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Não se aplica 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

7 Mem.686/2014/GAB./SAF 
 

 

(Memorando nº 

1130/2014/AECI-MDA, de 

11/12/2014) 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Descrição da Recomendação 

encaminhar à AECI/MDA o Relatório, para posterior remessa à CGU/PR 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

Pendente resposta da DFDA/RO referente ao Mem. nº 686/2014/GAB./SAF de 12.05.2014, já reiterado 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Não se aplica 

 

 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

8 Mem. 858/2014/GAB./SAF 
 

 

- Memorando nº 478/2014/AECI-

MDA, de 06/06/2014 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Descrição da Recomendação 

Falta a CONDEF encaminhar os fatos à DFDA/RS para apuração 

(Memorando nº 1349/2014/GAB./SAF, de 17/09/2014) 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

Pendente Mem. 858/2014/GAB./SAF de 05.06.2014. A delegacia ainda não encaminhou ao GAB/DEN O relatório  

circunstanciado sobre a matéria, Já reiterado à CONDEF 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Não se aplica 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

9 Mem.338/2014 – CONDEF/GM/MDA 
 

 

- Memorando nº 493/2014/AECI-

MDA, de 12/06/2014 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Descrição da Recomendação 

Manifestação a cerca da apuração dos fatos por parte da DFDA/MG 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

Pendente o relatório circunstanciado por parte da DFDA/MG, já reiterado via CONDEF 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Não se aplica 

 

 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

10 Mem.912/2014/GAB./SAF 
 

 

- Memorando nº 513/2014/AECI-

MDA, de 16/06/2014 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Descrição da Recomendação 

 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

Encaminhamento dos fatos à DFDA via CONDEF/AM, aguardando resposta da Delegacia, via CONDEF 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Não se aplica 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

11 Mem. 913/2014/GAB./SAF 
 

 

- Memorando nº 514/2014/AECI-

MDA, de 16/06/2014 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Descrição da Recomendação 

Falta concluir a apuração da denúncia 

(Memorando nº 1326/2014/GAB/SAF, de 12/09/2014) 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

Pendente resposta referente ao Mem. nº 913/2014/GAB./SAF de 16.06.2014(envio de relatório circunstanciado por 

parte da DFDA), já reiterado, via CONDEF 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Não se aplica 

 

 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

12 Mem.914/2014/ GAB./SAF 
 

 

- Memorando nº 515/2014/AECI-

MDA, de 16/06/2014 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Descrição da Recomendação 

Falta a CONDEF encaminhar os fatos à DFDA/PE para apuração 

(Memorando nº 20/2015/GAB./SAF, de 06/01/2015) 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

Pendente resposta referente ao Mem.nº 20/2015/GAB./SAF de 06.01.2015, reiterando o Mem. nº 914/2014/GAB./SAF 

de 16.06.2014. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Não se aplica 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

13 Mem.917/2014/ GAB./SAF de 16/06/2014 
 

 

-  Memorando nº 

521/2014/AECI-MDA, de 

17/06/2014 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Descrição da Recomendação 

Falta concluir a apuração da denúncia 

(Memorando nº 917/2014/GAB/SAF, de 16/06/2014) 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

Processo encaminhado à CGMA para cancelamento de DAP. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Não se aplica 

 

 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

14 Mem.915/2014/ GAB./SAF de 16/06/2014 
 

 

- Memorando nº 519/2014/AECI-

MDA, de 17/06/2014 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Descrição da Recomendação 

Concluir a apuração da denúncia 

(Memorando nº 915/2014/GAB/SAF, de 16/06/2014) 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

Atendido o pleito referente ao Mem. nº 915/2014/GAB./SAF de 16.06.2014. Recebido o relatório circunstanciado 

enviado pela DFDA/RS. Em análise. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Não se aplica 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

15 Mem.988/2014/ GAB./SAF de 07/07/2014 
 

 

- Memorando nº 599/2014/AECI-

MDA, de 07/07/2014 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Descrição da Recomendação 

Falta resposta da Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural S.A. sobre o assunto. 

(Ofício nº 1512/2014GAB/SAF, de 20/11/2014) 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

Pendente resposta referente ao Ofício. nº 1512/2014/GAB./SAF de 20.11.2014. EMPAER 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Não se aplica 

 

 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

16 
Mem.393/CONDEF//2014/GM/MDA de 

07/07/2014 

 

 

- Memorando nº 601/2014/AECI-

MDA, de 07/07/2014 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Descrição da Recomendação 

Falta conclusão da apuração da denúncia 

(Memorando nº 393/2014-CONDEF/GM/MDA, de 07/07/2014) 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

Pendente resposta referente ao Mem. nº 1593/2014/GAB./SAF de 22.12.2014. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Não se aplica 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

17 Mem.440/2014/ GAB./SAF de 07/07/2014 
 

 

- Memorando nº 261/2014/AECI-

MDA, de 01/04/2014 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Descrição da Recomendação 

Falta manifestação sobre os fatos por parte da DFDA/BA 

(Memorando nº 440/2014/GAB/SAF, de 01/04/2014) 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

O processo 55.000.0924/2014-10 a que se refere o Mem.440/2014/GAB.SAF pendente de resposta 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Não se aplica 

 

 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

18 

Ofício.1232 /2014/ GAB./SAF de 

31/07/2014 

Ofício.1233 /2014/ GAB./SAF de 

31/07/2014 

 

 

- Memorando nº 279/2014/AECI-

MDA, de 01/04/2014 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Descrição da Recomendação 

Falta concluir a apuração da denúncia 

(Memorando nº 689/2014/AECI-MDA, de 05/08/2014) 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

Reiterado à CODEF 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Não se aplica 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

19 

Mem.1137 /2014/ GAB./SAF de 

31/07/2014 

 

 

 

- Memorando nº 692/2014/AECI-

MDA, de 06/08/2014 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Descrição da Recomendação 

Falta concluir os trabalhos de apuração da denúncia 

(Memorando nº 1111/2014/AECI-MDA, de 05/12/2014) 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

Aguardando retorno dos autos do processo 55.000.002139/2014-93 da CGMA. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Não se aplica 

 

 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

20 

Mem.1286 /2014/ GAB./SAF de 

29/08/2014 

 

 

 

- Memorando nº 769/2014/AECI-

MDA, de 02/09/2014 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Descrição da Recomendação 

Falta a CONDEF encaminhar os fatos à DFDA/MG para apuração 

(Memorando nº 1693/2014/GAB./SAF, de 20/11/2014), já reiterado 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

Aguardando retorno dos autos da CGMA para verificação 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Não se aplica 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

21 

Mem.1281 /2014/ GAB./SAF de 

29/08/2014 

 

 

 

- Memorando nº 770/2014/AECI-

MDA, de 02/09/2014 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Descrição da Recomendação 

Falta a CONDEF encaminhar os fatos à DFDA/MG para apuração 

(Memorando nº 1281/2014/GAB./SAF, de 29/08/2014) 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

Pendente resposta ao Mem. nº 1281/2014/GAB./SAF DE 29.08.2014 reiterando o Mem. nº1502/2014/GAB./SAF de 

29.09.2012 desta Secretaria, que solicitou cópia do relatório circunstanciado. Aguardando encaminhamento do relatório. 

Já reiterado 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Não se aplica 

 

 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

22 

Mem.1553 /2014/ GAB./SAF de 

29/10/2014 

 

 

 

- Memorando nº 956/2014/AECI-

MDA, de 29/10/2014 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Descrição da Recomendação 

Falta conclusão da apuração dos fatos por parte da DFDA/PE 

(Memorando nº 1553/2014/GAB/SAF, de 29/10/2014) 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

Pendente resposta ao Mem. nº56/2015/gab./saf de 13 de janeiro de 2015, reiterando Mem.1553/2014/GAB./SAF de 

29.10.2014. Aguardando informações da DFDA/PE 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Não se aplica 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

23 

Mem.1624 /2014/ GAB./SAF de 

12/11/2014 

 

 

 

- Memorando nº 

1009/2014/AECI-MDA, de 

13/11/2014 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Descrição da Recomendação 

Falta conclusão da apuração dos fatos por parte da DFDA/MG 

(Memorando nº 1624/2014/GAB/SAF, de 12/11/2014) 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

Pendente resposta ao Mem. nº 1624/2014/GAB./SAF de 12.11.2014, já reiterado 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Não se aplica 

 

 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

24 

Mem.1623 /2014/ GAB./SAF de 

12/11/2014 

 

 

 

- Memorando nº 

1010/2014/AECI-MDA, de 

13/11/2014 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Descrição da Recomendação 

Falta conclusão da apuração dos fatos por parte da DFDA/MS 

(Memorando nº 1664/2014/GAB/SAF, de 17/11/2014) 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

Aguardando retorno dos autos da CGMA. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Não se aplica 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

25 

Mem.1626 /2014/ GAB./SAF de 

13/11/2014 

 

 

 

- Memorando nº 

1018/2014/AECI-MDA, de 

14/11/2014 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Descrição da Recomendação 

Falta conclusão da apuração dos fatos por parte da DFDA/BA 

(Memorando nº 1626/2014/GAB/SAF, de 13/11/2014) 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

Processo encaminhado à CGMA para cancelamento de DAP. Aguardando retorno dos autos ao GAB./DEN. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Não se aplica 

 

 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

26 

Mem.1691 /2014/ GAB./SAF de 

20/11/2014 

 

 

 

- Memorando nº 1035/2014/AECI-

MDA, de 20/11/2014 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Descrição da Recomendação 

Falta a CONDEF encaminhar os fatos à DFDA/AM para apuração 

(Memorando nº 1691/2014/GAB./SAF, de 20/11/2014) 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

Pendente resposta referente ao Mem.1691/2014/GAB./SAF de 20.11.2014, reiterando Mem.1458/GAB./SAF de 

14.09.2012. Aguardando informações da DFDA/AM 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Não se aplica 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

27 

Mem.1511 /2014/ GAB./SAF de 

20/11/2014 

 

 

 

- Memorando nº 

1039/2014/AECI-MDA, de 

21/11/2014 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Descrição da Recomendação 

Se manifestar a cerca do arquivamento do processo.  Processo arquivado. 

(Despacho SAF, de 20/11/2014 - Processo nº 55000.001795/2013-98) 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

Processo de fato arquivado em 20.11.2014 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Não se aplica 

 

 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

28 

Mem.1696 /2014/ GAB./SAF de 

20/11/2014 

 

 

 

- Memorando nº 

1043/2014/AECI-MDA, de 

21/11/2014 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Descrição da Recomendação 

Encaminhar o Relatório a este AECI/MDA, para remessa à CGU/PR 

(Memorando nº 1163/2014/AECI-MDA, de 22/12/2014) 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

Pendente resposta ao Mem.1696/2014/GAB./SAF de 20.11.2014. Aguardando informações da DFDA/BA 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Não se aplica 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

29 
Of.1515 /2014/ GAB./SAF de 24/11/2014 

 

 

 

- Memorando nº 

1065/2014/AECI-MDA, de 

26/11/2014 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Descrição da Recomendação 

Falta concluir a apuração da denúncia 

(Memorando nº 1065/2014/AECI-MDA, de 26/11/2014) 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

Aguardando encaminhamento do processo por parte do GAB./SAF, para averiguação de situação processual 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Não se aplica 

 

 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

30 

Mem.1720 /2014/ GAB./SAF de 

25/11/2014 

 

 

 

- Memorando nº 

1063/2014/AECI-MDA, de 

25/11/2014 (SAF), C/CÓPIA À 

SE/MDA 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Descrição da Recomendação 

Falta encaminhar o Relatório a este AECI/MDA, para remessa à CGU/PR 

(Memorando nº 1179/2014/AECI-MDA, de 24/12/2014) 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

Aguardando encaminhamento do processo pela CGMA à este GAB./DEN. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Não se aplica 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

31 

Mem.1776 /2014/ GAB./SAF de 

10/12/2014 

 

 

 

- Memorando nº 

1125/2014/AECI-MDA, de 

10/12/2014 (SAF), C/CÓPIA Á 

SE/MDA e CONDEF/MDA 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Descrição da Recomendação 

Concluir a apuração da denúncia 

(Memorando nº 1776/2014/GAB/SAF, de 10/12/2014) 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

Pendente resposta ao Mem. nº 1776/2014/GAB./SAF de 10.12.2014. Aguardando resposta da DFDA/PA 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Não se aplica 

 

 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

32 

Mem.1824 /2014/ GAB./SAF  de 

22.12.2014 

 

 

 

_Memorando nº 1177/2014/AECI-

MDA, de 23/12/2014 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Descrição da Recomendação 

Concluir  a apuração da denúncia 

(Memorando nº 1177/2014/AECI-MDA, de 23/12/2014) 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

Pendente o Mem. 1824/2014/GAB./SAF de22.12.2014, solicitando relatório circunstanciado para apuração de 

denúncia. Aguardando encaminhamento do relatório. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Não se aplica 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

33 

Ofício.1593/2014/ GAB./SAF de 

22.12.2014 

 

 

 

_Memorando nº 

1177/2014/AECI-MDA, de 

23/12/2014 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Descrição da Recomendação 

Concluir apuração de denúncia (Ofício nº 1593/2014/GAB/SAF, de 22/12/2014) 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

Pendente resposta ao Of.. nº 1593/2014/GAB./SAF de 22.12.2014. Aguardando informações da DFDA/MG, já 

reiteradas. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Não se aplica 

 

 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

34 

Mem..1176/2014/ GAB./SAF de 

22.12.2014 

 

 

 

_Memorando nº 

1176/2014/AECI-MDA, de 

23/12/2014 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Descrição da Recomendação 

Falta concluir a apuração da denúncia 

(Memorando nº 1176/2014/AECI-MDA, de 23/12/2014) 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

Mem.1176/2014/GAB./SAF de 08.08.2014 aos cuidados do GAB./SAF.  Pendente de resposta 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Não se aplica 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

35 
E-mail SAF s/ nº de 29/12/2014 

 

 

 

- -Memorando nº 

1192/2014/AECI-MDA, de 

29/12/2014 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Descrição da Recomendação 

Concluir a apuração da denúncia 

(Memorando nº 1192/2014/AECI-MDA, de 29/12/2014) 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria da Agricultura Familiar – SAF 44987 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

Pendente resposta referente ao Mem. nº 32/2015/GAB./SAF de 07.01.2015. Aguardando informações da DFDA/MG, 

já reiteradas. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 

Gestor 

Não se aplica 
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QUADRO 66 - Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no 

exercício SRA 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem 
Identificação do Relatório de 

Auditoria 
Item do RA Comunicação Expedida 

Constatação 6 201203331 1 201216455 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Descrição da Recomendação 

Fundamentar as Notas Técnicas que aprovam os Planos de Trabalho no âmbito do Programa Cadastro de Terras e Regularização 

Fundiária no Brasil, de forma a apresentar justificativas suficientes para a aquisição de equipamentos nas metas de 

Fortalecimento Institucional, com informações sobre a estrutura física já existente e quantitativos necessários, sem prejuízo de 

adotar igual providência em relação aos Convênios nº 787554, 793995 e 788102. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

Acatadas as sugestões e recomendações da CGU, informando que esta Coordenação já vem fundamentando suas Notas Técnicas 

no sentido de deixar claro a análise da pertinência dos recursos disponibilizados na meta de Fortalecimento Institucional com a 

estrutura física já existente nos OET,s. Estamos adotando providências no sentido de elaborar Notas Técnicas complementares 

visando adequação dos Convênios nº 757554(PB), 793995(RS) e 788102(CE) no intuito de atender a contento as orientações, 

até dezembro de 2014.  

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem 
Identificação do Relatório de 

Auditoria 
Item do RA Comunicação Expedida 

Constatação 8 201203331 1 201216455 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Descrição da Recomendação 

Proceda a manutenção evolutiva no sistema SIG-CF para que este passe a permitir a marcação da operação SAT quanto aos 

serviços prestados e já remunerados ao agente financeiro. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

Em articulação com a CGMI no intuito de promover a modernização do sistema SIG-CF que permita a correção e evolução do 

referido sistema.  Prazo: dezembro/2015. (Memo nº 095/2014/CGPMA/SRA-MDA de 17/10/14) 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

  

 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem 
Identificação do Relatório de 

Auditoria 
Item do RA Comunicação Expedida 

Constatação 8 201203331 1 201216455 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Descrição da Recomendação 

Proceda a manutenção corretiva no sistema SIG-CF visando à correção de erros de execução conforme as recorrentes ocorrências 

de instabilidade apontadas neste item do Relatório. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

Em articulação com a CGMI no intuito de promover a modernização do sistema SIG-CF que permita a correção e evolução do 

referido sistema.  Prazo: dezembro/2015. (Memo nº 095/2014/CGPMA/SRA-MDA de 17/10/14) 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem 
Identificação do Relatório de 

Auditoria 
Item do RA Comunicação Expedida 

Constatação 9 201203331 1 201216455 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Descrição da Recomendação 

Instituir indicadores de gestão capazes de se avaliar a atuação dos Órgãos Estaduais de Terras quanto à eficiência e à conformidade 

da utilização dos recursos disponibilizados no âmbito do Programa Cadastro de Terras e Regularização Fundiária. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

Acatadas as sugestões e recomendações da CGU. Informando que a CGRA sob orientação da SRA, em conjunto com a CGPMA 

irá aperfeiçoar os indicadores existentes nos Painel de Indicadores da SRA de forma a atender a recomendação ou instituir novos 

indicadores de gestão que reflitam a eficiência e à conformidade da utilização dos recursos disponibilizados no âmbito do Programa, 

até julho de 2015.(Memo nº 095/2014/CGOF/DCF/SRA-MDA de 07/10/14) 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

  

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem 
Identificação do Relatório de 

Auditoria 
Item do RA Comunicação Expedida 

Constatação 9 201203331 1 201216455 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Descrição da Recomendação 

Proceda a manutenção evolutiva no sistema SIG-CF para que este passe a permitir a marcação da operação SIC quanto aos serviços 

prestados e já remunerados ao agente financeiro. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

Em articulação com a CGMI no intuito de promover a modernização do sistema SIG-CF que permita a correção e evolução do referido 

sistema.  Prazo: dezembro/2015.  (Memo nº 095/2014/CGPMA/SRA-MDA de 17/10/14) 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem 
Identificação do Relatório de 

Auditoria 
Item do RA Comunicação Expedida 

Constatação 11 201203331 1 201216455 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Descrição da Recomendação 

Formalizar, por meio de normativos e/ou manuais, de forma a sistematizar, os procedimentos e as rotinas de 

monitoramento/acompanhamento e de avaliação dos resultados quantitativos e qualitativos do Programa Nacional de Cadastro de 

Terras e Regularização Fundiária. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

Acatadas as sugestões e recomendações da CGU. Informando que a CGRA sob orientação da SRA, em conjunto com a CGPMA irá 

aperfeiçoar os indicadores existentes nos Painel de Indicadores da SRA de forma a atender a recomendação ou instituir novos 

indicadores de gestão que reflitam a eficiência e à conformidade da utilização dos recursos disponibilizados no âmbito do Programa, 

até julho de 2015. (Memo nº 095/2014/CGOF/DCF/SRA-MDA de 07/10/14) 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem 
Identificação do Relatório 

de Auditoria 
Item do RA Comunicação Expedida 

Constatação 13 201203331 1 201216455 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Descrição da Recomendação 

Recomendamos à UGN/SRA/MDA a informar esta SFC/CGU-PR sobre os resultados das providências adotadas pelo Instituto de 

Desenvolvimento Agrário do Ceará (OET/Ceará) em decorrência da determinação expedida por essa Unidade de Gestão Nacional 

por meio do Ofício n&ordm; 012/2013-UGN/CGRA/SRA/MDA, de 19/03/2013. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

Em complementação às informações prestadas por intermédio do Memorando nº 15/2013/UGN/CGRA/SRA/MDA, de 12/04/2013, 

e Memorando nº 020/2013/CGRA/SRA/MDA, de 31/05/2013, encaminhado pelo Ofício nº 243/2013/SRA/MDA, de 03/06/2013, foi 

encaminhado no dia 08/08/2013 por intermédio do Ofício nº 324/2013/SRA/MDA o Memorando nº 023/2013-

UGN/CGRA/SRA/MDA aonde enviamos a esta Controladoria cópia da GRU paga pela empresa TEC AGRi Serviços de Engenharia 

e Agrimensura LTDA, fornecedor do Contrato 061/2008, referente ao ressarcimento de valores recebidos indevidamente em 

decorrência das divergências verificadas na medição dos imóveis 1580 e 1811 no valor de R$ 356,06. Ademais, reiteramos as 

informações anteriormente prestadas. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

Quanto ao item referente à divergências verificadas na medição dos imóveis 1580 e 1811 no valor de R$ 356,06, reiteramos o teor do 

Memorando nº 023/2013-UGN/CGRA/SRA/MDA, e seu anexo, sendo de nosso entendimento que a recomendação da CGU foi 

atendida por meio do envio da cópia da GRU paga pela empresa TEC AGRI Serviços de Engenharia e Agrimensura LTDA, fornecedor 

do Contrato nº 061/2008. 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem 
Identificação do Relatório de 

Auditoria 
Item do RA Comunicação Expedida 

Constatação 13 201203331 1 201216455 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Descrição da Recomendação 

Definir, por meio de normativos e/ou manuais, de forma a sistematizar, os procedimentos, as rotinas, as etapas e os papéis no 

acompanhamento/monitoramento e na avaliação dos resultados quantitativos e qualitativos do Programa Nacional de Crédito 

Fundiário 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Secretaria de Reordenamento Agrário 49009 

Justificativa para o seu não Cumprimento 

Recomendação acatada. Prazo de implementação julho/2015. A SRA por intermédio da Cooperdenação Geral de Planejamento 

Monitoramento e Avaliação irá realizar até dezembro/2014 - reunião com as areas do DCF para levantamento das ações e os 

procedimentos, que serão sistematizados no período de janeiro a julho/2015 com a definição das rotinas, fluxos e novos 

procedimentos.  (Memo nº 095/2014/CGPMA/SRA-MDA de 17/10/14) 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor 

  

 

 

  



 191 

QUADRO 67 – Medidas Adotadas em Caso de Dano ao Erário em 2014 
 

Casos de dano 

objeto de 

medidas 

administrativas 

internas 

 

Tomadas de Contas Especiais 

Não instauradas Instauradas 

        Dispensadas   Não remetidas ao TCU 

Débito 

< R$ 

75.000 

 

Prazo         

> 10 

anos 

Outros 

Casos* 

 

Arquivamento Não 

enviadas > 

180 dias do 

exercício 

instauração* 

Remetidas 

ao TCU 

 

Recebimento 

Débito 

Não 

Comprovação 

Débito 

<  R$ 

75.000 

8 - - 5 - - - - 4** 

 

* Outros Casos: 

 

1) Processo 55000.002440/2008-59 (Convênio MDA 700315/2008): devolvido à Coordenação Geral 

de Convênios, para reanálise da prestação de contas. 

2) Processo 55000.001744/2006-37 (Convênio MDA 108/2006): já havia Tomada de Contas Especial 

instaurada, atualmente sobrestada no TCU. Foi solicitado à SECEX/SC, o arquivamento da TCE 

sobrestada para instauração de novo processo. 

3) Processo 55000.002640/2007-21 (Convênio MDA 124/2007): devolvido à Coordenação Geral de 

Convênios para emissão de parecer financeiro complementar. 

4) Processo 55000.002735/2007-44 (Convênio MDA 071/2007): o processo foi enviado em 

dezembro de 2014 e a tomada de contas especial instaurada em 2015. 

5) Processo 55000.002496/2007-22 (Convênio MDA 118/2007): o processo foi enviado em 

dezembro de 2014 e a tomada de contas especial instaurada em 2015. 

 

** Uma das tomadas de contas especial instauradas e remetidas ao TCU em 2014, foi encaminhada 

para análise de instauração da TCE em 2013. 
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ITEM 15 – INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 

 
A UJ aplica os dispositivos contidos nas NBC T 16.9 desde dezembro de 2010. A 

depreciação foi realizada abrangendo todas as contas do ativo imobilizado e a metodologia adotada 

para estimar a vida útil econômica do ativo, as taxas e o valor residual baseou-se na tabela constante 

da Macrofunção 020330 – Reavaliação, Redução a valor recuperável, depreciação, amortização e 

exaustão na Administração Direta da União, Autarquias e Fundações, elaborada pela Secretaria do 

Tesouro Nacional, sendo utilizado o método de quotas constantes para o cálculo da depreciação. 

O procedimento de depreciação dos bens colocados em condições de uso a partir de janeiro 

de 2010 foi iniciado no mesmo ano. Em 2011 foi realizado o processo de avaliação e mensuração dos 

ativos adquiridos antes de 2010. Para tanto, foi formada uma comissão de servidores responsáveis 

pelo teste de recuperabilidade utilizando a metodologia da depreciação simulada. O resultado foi 

contabilizado como redução ao valor recuperável. 

O Ministério não possui bens sujeitos à exaustão e os procedimentos relativos à amortização 

do ativo intangível foram iniciados em novembro de 2014, mas ainda não foi concluído devido ao 

levantamento e ajustes necessários para mensurar o valor de cada software com seus respectivos 

gastos com manutenções que não agregam novas funcionalidades e manutenções evolutivas. 

As disponibilidades, créditos e obrigações são avaliados pelo valor original, através do 

respectivo documento hábil. As obrigações em moeda estrangeira são convertidas em moeda nacional 

de acordo com a taxa de câmbio vigente na data do Balanço. As provisões de férias e décimo terceiro 

salário são constituídas com base no reconhecimento da obrigação para com o servidor em 

decorrência do mês trabalhado. Os estoques são avaliados com base no valor de aquisição e a UJ não 

utiliza um método de saída de estoque específico. A UJ não possui investimentos. A avaliação do 

ativo imobilizado e intangível é feita com base no valor de aquisição e os gastos posteriores são 

incorporados ao valor do ativo apenas se gerarem benefícios futuros. A UJ não possui ativos diferidos. 

A UJ não possui estrutura orgânica ou setorial contábil responsável pelo gerenciamento de 

custos. A sistemática de apuração de custos tem atendido aos parâmetros formulados pela Secretaria 

do Tesouro Nacional visando apenas compor anualmente a Prestação de Contas do(a) Presidente(a) 

da República, e utilizando os relatórios disponibilizados pelo Sistema de Informações de Custos – 

SIC. 

A conformidade contábil da UJ é verificada diariamente com base no acompanhamento e 

análise dos demonstrativos e auditores contábeis gerados pelo Sistema Integrado de Administração 

do Governo Federal (Siafi), pela Setorial Contábil de Órgão Superior – UG 490004, que obedecendo 

ao princípio da segregação de função, não realiza atos de autorização, aprovação, execução, controle 

e contabilização das operações, ficando estes a cargo das unidades executoras abaixo relacionadas:  

490002, 490003, 490005, 490006, 490008, 490009, 490010, 490011, 490013, 490016, 490020, 

490021, 490052, 490054, 490055, 490056, 490057, 490058, 490064, 490065, 490066, 490067. 

No exercício de 2014 foram registradas as seguintes ocorrências na conformidade contábil: 

 

QUADRO 68 – Ocorrências na Conformidade Contábil Ano 2014 
Ocorrências Qtde. Ocorrências Qtde. Ocorrências Qtde. Ocorrências Qtde. 

302 1 656 12 669 12 736 3 

315 11 657 12 674 12 737 2 

318 11 665 9 677 6 x x 

632 1 666 12 701 2 x x 

651 3 668 12 712 2 x x 

No final do exercício, permaneceram as seguintes ocorrências sem a devida regularização, 

sendo que as Unidades responsáveis não apresentaram as devidas justificativas. 

302 – Falta de remessa do RMA e RMB impossibilitando a conciliação com o Siafi. 

315 – Falta da conformidade de registro de gestão dos atos e fatos registrados no Siafi. 
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318 – Não atendimento de orientações da setorial de contábil. 

632 – Saldo alongado há mais de 30 dias na conta transitória de bens em trânsito. 

651 – Presença de saldo relevante em contas de contratos de serviços e fornecimento de bens. 

656 – Convênios a comprovar com data expirada – superior a 60 dias. 

657 – Convênios a aprovar com data expirada – superior a 120 dias. 

666 – Termo de parceria a aprovar com vigência expirada – superior a 120 dias. 

668 – Acordo de cooperação técnica a comprovar com data expirada – superior a 60 dias. 

669 – Acordo de cooperação técnica a aprovar com data expirada – superior a 120 dias. 

674 – Falta da regularização de valores recebidos por GRU devolução transferências voluntárias. 

677 – Atraso no recolhimento de obrigações tributárias. 

712 – Apropriação de despesa em subitem 99 acima do limite permitido. 

 

 

QUADRO 69 - Declaração do contador responsável 

DECLARAÇÃO DO CONTADOR - PLENA 

Denominação completa (UJ) Código da UG 

SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 490002 

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e as 

Demonstrações das Variações Patrimoniais, do Fluxo de Caixa e do Resultado Econômico), regidos pela Lei n.º 

4.320/1964, relativos ao exercício de 2014, refletem adequada e integralmente a situação orçamentária, financeira e 

patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão. 

 

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração. 

 

Local Brasília - DF Data 19/01/2015 

Contador Responsável - Substituto Cristiane Fernandes de Oliveira CRC nº DF - 020498/O-4 

 

 

DECLARAÇÃO DO CONTADOR – PLENA 

Denominação completa (UJ) Código da UG 

SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR 490008 

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e as 

Demonstrações das Variações Patrimoniais, do Fluxo de Caixa e do Resultado Econômico), regidos pela Lei n.º 

4.320/1964, relativos ao exercício de 2014, refletem adequada e integralmente a situação orçamentária, financeira e 

patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão. 

 

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração. 

 

Local Brasília – DF Data 19/01/2015 

Contador Responsável Emerson Costa Nogueira Sousa CRC nº DF – 021125/O-6 
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DECLARAÇÃO DO CONTADOR – COM RESSALVA 

Denominação completa (UJ) Código da UG 

SECRETARIA DE REORDENAMENTO AGRÁRIO 490009 

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e as 

Demonstrações das Variações Patrimoniais, do Fluxo de Caixa e do Resultado Econômico), regidos pela Lei n.º 

4.320/1964, refletem adequadamente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que 

apresenta Relatório de Gestão, EXCETO no tocante a: 

a) A UG 490003 é destinada à operacionalização dos recursos do Fundo de Terras, instituído pela Lei Complementar 

nº 93, de 04/02/98, regulamentada pelo Decreto nº 4.892, de 25/11/03. Os recursos são repassados pela SRA ao 

BNDES, gestor financeiro do Fundo, que repassa os valores aos agentes financeiros. A saída dos recursos da SRA é 

feita atráves de documento hábil no Siafi e os demais controles, como registro das liberações aos agentes financeiros, 

empréstimos concedidos aos beneficiários, remuneração da disponibilidade, amortização e juros são feitos em 

planilhas com base nos demonstrativos encaminhados pelo BNDES e agentes financeiros e, posteriormente, é 

realizado o ajuste das contas no Siafi através de Notas de Lançamento – NL. Esta rotina, criada em conjunto com a 

STN, ainda necessita de adequação para evidenciar com maior clareza e exatidão os recursos em poder de cada 

instituição financeira e os valores efetivamente concedidos/amortizados. 

 

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração. 

 

Local Brasília - DF Data 19/01/2015 

Contador Responsável Maria Alice T. de Jesus Santos CRC nº BA-025576/O-4/T-DF 

 

 

DECLARAÇÃO DO CONTADOR – COM RESSALVA 

Denominação completa (UJ) Código da UG 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL 490010 

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e as 

Demonstrações das Variações Patrimoniais, do Fluxo de Caixa e do Resultado Econômico), regidos pela Lei n.º 

4.320/1964, refletem adequadamente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que 

apresenta Relatório de Gestão, EXCETO no tocante a: 

a) A UG 490006 é responsável pelo Projeto Dom Helder Câmara – PDHC, financiado com recursos decorrentes de 

acordo de empréstimo internacional firmado entre a RFB e FIDA. O projeto possui uma Unidade de Administração – 

UAP situada em Recife/PE, responsável pela sua execução. Os registros efetuados no Siafi consistiram apenas nas 

transferências dos recursos financeiros da conta única para conta específica do projeto, no BNB, na modalidade 90. A 

partir daí, as despesas foram realizadas pela UAP, em sistema próprio, muitas vezes em categoria econômica e 

elemento de despesa divergente daqueles previstos no repasse e orçamento.  

 

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração. 

 

Local Brasília - DF Data 19/01/2015 

Contador Responsável - Substituto Cristiane Fernandes de Oliveira CRC nº DF - 020498/O-4 
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DECLARAÇÃO DO CONTADOR  

Denominação completa (UJ) Código da UG 

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO – ADM. DIRETA 490011 

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e as 

Demonstrações das Variações Patrimoniais, do Fluxo de Caixa e do Resultado Econômico), regidos pela Lei n.º 

4.320/1964, refletem adequadamente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que 

apresenta Relatório de Gestão, EXCETO no tocante a: 

a) Falta de remessa do RMA e RMB impossibilitando a conciliação dos estoques do almoxarifado e acompanhamento 

do cálculo para registro da depreciação dos bens móveis. 

b) Falta do registro do recebimento de bens móveis (lanchas) transferidos pela UG 745000. 

c) Presença de saldo elevado e alongado em contas de controle de contratos de serviços e fornecimento de bens. 

d) Convênios, Termos de Parcerias e Acordos de Cooperação a aprovar e a comprovar com data superior à 

estabelecida nos normativos de transferências voluntárias. 

e) Falta de regularização de ordem bancária cancelada.  

f) Falta do registro da depreciação do ativo imobilizado. 

 

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração. 

 

Local Brasília - DF Data 19/01/2015 

Contador Responsável Cristiane Fernandes de Oliveira CRC nº DF - 020498/O-4 

 

 

DECLARAÇÃO DO CONTADOR  

Denominação completa (UJ) Código da UG 

DIRETORIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES RURAIS E QUILOMBOLAS 490016 

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e as 

Demonstrações das Variações Patrimoniais, do Fluxo de Caixa e do Resultado Econômico), regidos pela Lei n.º 

4.320/1964, refletem adequadamente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que 

apresenta Relatório de Gestão, EXCETO no tocante a: 

g) Falta do registro da conformidade dos atos e fatos de execução orçamentária, financeira e patrimonial no Siafi.  

h) Falta de regularização de valores recebidos por GRU decorrentes de devoluções de transferências voluntárias. 

i) Classificação de despesa no subitem 99 acima do limite permitido. 

 

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração. 

 

Local Brasília - DF Data 19/01/2015 

Contador Responsável - Substituto Cristiane Fernandes de Oliveira CRC nº DF - 020498/O-4 
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ITEM 16 – OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO 

 

O Acórdão nº 238/2015 – TCU – Plenário, de 11/02/2015, publicado no Diário Oficial da 

União do dia 04/03/2015, exigiu que fosse encaminhado na composição do Relatório de Gestão o 

Demonstrativo do Fluxo Financeiro de Projetos ou programas financiados com recursos externos, 

neste caso, o Demonstrativo do Projeto Dom Helder Câmara (PDHC), conforme estabelecido pela 

Instrução Normativa TCU nº 63/2010 e Decisões Normativas TCU 134/2013 e 140/2014. 

Entretanto, informa-se que no ano de 2014 não houve repasse de recursos externos ou 

desembolsos no PDHC, apenas ocorrendo no exercício atual (2015). 
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PARTE C – ANEXOS SOBRE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

ANEXO I: Complementa item 1.1 – Normas da UJ 

 

QUADRO 70 – Normas da UJ 
Normas Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas Consolidadora e Consolidadas 

Normas de criação e alteração das Unidades Jurisdicionadas 

 Decreto nº 5.033 de 05 de abril de 2004, que aprova a Estrutura Regimental do Ministério do Desenvolvimento Agrário, 

alterada pelo Decreto nº 7.255 de 04 de agosto de 2010. 

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura das Unidades Jurisdicionadas 

 Portaria Ministerial nº 003 de 23 outubro de 2014, publicada no Boletim de Serviço nº 174 em 24 de outubro 

de 2014, que publica o Manual para Análise de Relatório de Atividades Executadas (REA): Prestação de contas 

de convênios e contratos de repasse – modalidade custeio. 

 Portaria Ministerial nº 73, de 23 de outubro de 2014, publicada no Diário Oficial da União de nº 163, de 26 de 

agosto de 2014, entre a República Federativa do Brasil e o Fundo Internacional para o Desenvolvimento 

Agrícola (FIDA), para execução do Projeto Articulação e Dialogo Sobre Políticas Para Reduzir a Pobreza e 

Desigualdade no Nordeste Semiárido - PROJETO DOM HELDER CAMARA. 

 Portaria Ministerial nº 84, de 11 de dezembro de 2014, publicada no Diário Oficial da União de nº 242, de 15 

de dezembro de 2014, delega competências aos Coordenadores do PROJETO DOM HELDER CAMARA. 

 Portaria Ministerial nº 52, de 16 de julho de 2004, que estabelece a coordenação, pela SDT, do Projeto de 

Desenvolvimento Sustentável para os Assentamentos de Reforma Agrária na Região no Semiárido do Nordeste 

– Projeto Dom Hélder Câmara e agrega novas competências à SDT. 

 Portaria Ministerial nº 63 de 09 de agosto de 2004, publicada no Diário Oficial da União em 11 de agosto de 

2004, que apresenta nos artigos 110 a 126 o Regimento Interno da SDT.  

Manuais e publicações relacionadas às atividades das Unidades Jurisdicionadas 

 Manual para Análise de Relatório de Atividades Executadas (REA): Prestação de contas de convênios e 

contratos de repasse – modalidade custeio. Brasília, Outubro de 2014. 

 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão / Ministério do Desenvolvimento Agrário. Gestão Social do 

Programa Territórios da Cidadania: Guia de orientações para a atuação territorial. Brasília, Setembro de 2014. 

 Manual Operacional do PROINF 2014 – Ação Orçamentária de Apoio a Infraestrutura em Territórios Rurais. 

Brasília, Junho 2014. 

 Chamamento Público MDA/SDT/DIP 02/2014 – Seleção Pública de proposta de Apoio a Infraestrutura em 

Territórios Rurais e da Cidadania – PROINF. Brasília, Janeiro de 2014. 

 Chamamento Público SDT/DIP 01/2013 – Seleção Pública de propostas de Apoio a Infraestrutura em 

Territórios – PROINF 2013.  Brasília, agosto de 2013. 

 Planejamentos Estaduais do Desenvolvimento Territorial: Preparação, Programação e Sistematização.  Brasília, 

julho de 2013. 

 Territórios da Cidadania: Guia de Ações.  SDT/MDA, Maio de 2013. 

 Planejamento Territorial: Guia para Elaboração dos Planos de Cadeias Produtivas – Série Documentos de 

Dinamização Econômica nº 02 - 2ª Edição. SDT/MDA, 2011 

 Referências para a Dinamização Econômica nos Territórios Rurais – Série Documentos de Dinamização 

Econômica nº 01 - 2ª Edição. SDT/MDA, 2011. 

 Colegiados Territoriais: Guia para a Organização Social dos Territórios. Série Documentos de Apoio nº 05. 

SDT/MDA, Dezembro 2010. 

 Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável: Guia para o Planejamento – Série Documentos de 

Apoio nº 02 – 2ª edição. SDT/MDA, Dezembro 2010. 

 Referências para a Gestão Social dos Territórios Rurais: Guia para o Controle Social – Série Documentos de 

Apoio nº 04. SDT/MDA, Maio 2006. 

 Referências para a Gestão Social dos Territórios Rurais: Guia para a Organização Social – Série Documentos 

de Apoio nº 03. SDT/MDA, Março 2006. 

 Referências para a Gestão Social do Desenvolvimento Territorial - Série Documentos Institucionais nº 03. 

SDT/MDA, Novembro 2005. 

 Marco Referencial para Apoio ao Desenvolvimento de Territórios Rurais – Série Documentos Institucionais 

nº02. SDT/MDA, Maio 2005. 

 Referências para uma Estratégia de Desenvolvimento Rural Sustentável no Brasil - Série Documentos 

Institucionais nº 01. SDT/MDA, Março 2005. 



 198 

 Lei nº 11.952, de 25 de junho de 2009:  Dispõe sobre a regularização fundiária das ocupações incidentes em 

terras situadas em áreas da União, no âmbito da Amazônia Legal; altera as Leis nos 8.666, de 21 de junho de 

1993, e 6.015, de 31 de dezembro de 1973 e dá outras providências. 

 Decreto nº 7.341, de 22 de outubro de 2010: Regulamenta a Lei no 11.952, de 25 de junho de 2009, que trata 

da regularização fundiária das áreas urbanas situadas em terras da União no âmbito da Amazônia Legal, 

definida pela Lei Complementar no 124, de 3 de janeiro de 2007 e dá outras providências. 

 Decreto nº 7.255, de 04 de agosto de 2010: Aprova a estrutura e regulamenta o quadro demonstrativo dos 

cargos em comissão e das funções gratificadas do MDA e dá outras providências. 

 Decreto nº 6.992, de 28 de outubro de 2009: Regulamenta a Lei nº 11.952, de 25 de junho de 2009, para 

dispor sobre a regularização fundiária das áreas rurais situadas em terras da União, no âmbito da Amazônia 

Legal, definida pela Lei Complementar nº 124, de 3 de janeiro de 2007 e dá outras providências. 

 Decreto 6.812, de 03 de abril de 2009: Aprova a estrutura regimental e o quadro demonstrativo dos cargos em 

comissão e das funções gratificadas do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e dá outras 

providências. 

 Decreto s/n, de 27 de abril de 2009: Cria o Grupo Executivo Intergovernamental (GEI) para a Regularização 

Fundiária na Amazônia Legal e dá outras providências. 

 Portaria MDA nº 37, de 18 de junho de 2009: Estabelece as condições e procedimentos para o cadastro das 

ocupações a serem regularizadas. 

 Portaria MDA nº 23, de 30 de abril de 2010: Dispõe sobre os procedimentos para a regularização fundiária 

de ocupações incidentes em terras situadas em áreas rurais no âmbito da Amazônia Legal. 

 Portaria MDA nº 24, de 30 de abril de 2010: Dispõe sobre os procedimentos para a regularização de 

assentimento prévio ao Conselho de Defesa Nacional (CDN), para regularização fundiária de ocupações 

urbanas e rurais localizadas na faixa de fronteira da Amazônia Legal. 

 Portaria MDA nº 52, de 25 de julho de 2012: Dispõe sobre procedimentos administrativos para solicitação 

de assentimento prévio ao CDN, para regularização fundiária de ocupações rurais e urbanas localizadas na faixa 

de fronteira da Amazônia Legal. 

 Portaria MDA nº 80 de 22 de dezembro de 2010: Estabelece os procedimentos para análise e conclusão dos 

processos administrativos relativos a títulos e precários emitidos pelo Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária (Incra) até 10 de fevereiro de 2009, decorrentes de regularização fundiária em áreas rurais da 

União e do Incra no âmbito da Amazônia Legal, nos termos do Art. 19 da Lei nº 11.952, de 25 de junho de 

2009. 

 Portaria Serfal nº 1, de 21 de agosto de 2012: Dispõe sobre o procedimento para regularização fundiária de 

ocupações incidentes em terras públicas federais, situadas em áreas urbanas na Amazônia Legal, previstas no 

art. 3° da Lei nº 11.952, de 25 de junho de 2009 e dá outras providências. 

 Portaria nº 19, DE 3 de abril de 2009: Aprova os Regimentos Internos do Gabinete do Ministro, da Secretaria-

Executiva, da Consultoria Jurídica, da Secretaria de Reordenamento Agrário, da Secretaria da Agricultura 

Familiar, da Secretaria de Desenvolvimento Territorial e das Delegacias Federais de Desenvolvimento Agrário. 

 

 

ANEXO II: Finalidades e competências institucionais - REF 1.2 DN  

 

À Coordenação-Geral de Ação Cultural: 

Implementação de bibliotecas rurais – Arcas das Letras no meio rural, por meio da integração 

dos diversos órgãos do Ministério e entidades afins na construção das Arcas; Catalogação e 

organização dos livros que compõem as Arcas das Letras. Reunião e capacitação dos agentes de 

leitura, que coordenam localmente o Programa Arca das Letras. 

À Coordenação-Geral de Planejamento, Monitoramento e Avaliação: 

Elaboração e publicação dos Indicadores de performance dos Programas no âmbito da SRA, 

por meio do Painel de Indicadores Gerenciais da Secretaria de Reordenamento Agrário; Elaboração 

de matriz de planejamento estratégico das diferentes áreas da SRA; Elaboração de estudos específicos 

sobre mercado de terras e outros temas de interesse da SRA; Recorte de bases de dados e análises dos 

cruzamentos de informações, que visem o aprimoramento dos Programas e Ações da SRA; 

Acompanhamento da dinâmica do mercado de terras. 

À Coordenação-Geral de Reordenamento Agrário: 

Orientação e supervisão da implantação do Programa Cadastro de Terras e Regularização 

Fundiária no Brasil, por meio da promoção de parcerias e convênios com outros órgãos estaduais com 

vista a realização da regularização fundiária; Implementação do Sistema Gestão Territorial – SGT, 

http://portal.mda.gov.br/portal/serfal/arquivos/view/legislacao/Lei_11952.pdf
http://portal.mda.gov.br/portal/serfal/arquivos/view/legislacao/Decreto_7341.pdf
http://portal.mda.gov.br/portal/serfal/arquivos/view/legislacao/Decreto_7255.pdf
http://portal.mda.gov.br/portal/serfal/arquivos/view/legislacao/Decreto_6992.pdf
http://portal.mda.gov.br/portal/serfal/arquivos/view/legislacao/Decreto_6812.pdf
http://portal.mda.gov.br/portal/serfal/arquivos/view/legislacao/decreto_s-n.pdf.pdf
http://portal.mda.gov.br/portal/serfal/arquivos/view/legislacao/Portaria_MDA_37.pdf.pdf
http://portal.mda.gov.br/portal/serfal/arquivos/view/legislacao/Portaria_MDA_23.pdf.pdf
http://portal.mda.gov.br/portal/serfal/arquivos/view/legislacao/portaria_MDA_24.pdf
http://portal.mda.gov.br/portal/serfal/arquivos/view/legislacao/Portaria_MDA_52.pdf.pdf
http://portal.mda.gov.br/portal/serfal/arquivos/view/legislacao/Portaria_MDA_80.pdf.pdf
http://portal.mda.gov.br/portal/serfal/arquivos/view/legislacao/Portaria_Serfal_1_-_2012.pdf.pdf
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que visa conter a malha fundiária dos municípios onde houve o processo de varredura, ou seja, de 

medição, georreferenciamento e levantamento de informações cadastrais. 

Ao Departamento de Crédito Fundiário: 

Promoção do acesso à terra aos agricultores familiares, por meio da coordenação das ações 

de crédito fundiário; Construção de termos de parceria e convênios com os governos estaduais; 

Fiscalizações dos convênios e das ações promovidas pelas Unidades Técnicas Estaduais, responsáveis 

pela execução do Programa Nacional de Crédito Fundiário em nível estadual; Gestão da carteira do 

Fundo de Terras e da Reforma Agrária, quanto o repasses de recursos aos agentes financeiros, bem 

como os retornos dos pagamentos dos financiamentos; Apoio técnico a Secretaria de Agricultura 

Familiar na realização das Chamadas de ATER, que visam a contratação Instituições que iram prestar 

assistência técnica as famílias beneficias do PNCF.  

À Coordenação-Geral de Capacitação e Assistência Técnica: 

Elaboração e implementação das ações de capacitação para todos os agentes executores do 

Programa; Apoio da constituição de redes de agricultores experimentadores, Apoio técnico a 

Secretaria de Agricultura Familiar na realização das Chamadas de ATER, que visam a contratação 

Instituições que iram prestar assistência técnica as famílias beneficias do PNCF; Monitoramento da 

rede Apoio do PNCF. 

À Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças do Fundo de Terras: 

Elaboração da programação financeira mensal e anual do Fundo de Terras e da Reforma 

Agrária; Realização, acompanhamento e controle da execução financeira Fundo de Terras e da 

Reforma Agrária; Gerência das diversas contas do Fundo junto aos Agentes Financeiros; 

Administração do retorno das operações de crédito do fundo de terras e da Reforma Agrária; 

Relacionamento com os agentes financeiro do PNCF. 

À Coordenação-Geral Operacional:  

Acompanhamento da aplicação dos recursos de SIC (Subprojeto de Investimento 

Comunitário) e SIB (Subprojeto de Investimento Básico); Fiscalização da atuação das UTE’s e dos 

projetos implementados; Acompanhamento da execução dos convênios de execução do Programa 

Nacional de Crédito Fundiário; Análise técnica dos SIC’s acima de 100 mil reais, conforme 

estabelecido no Decreto 6672/2008; Acompanhamento da aplicação dos Planos Operativos Anuais – 

POA’s das UTE’s; Acompanhamento da aplicação dos recursos do Fundo de Terras e da Reforma 

Agrária. 

À Coordenação de Regularização e Revitalização:  

Autuação de processos administrativos relativos a denúncias ou identificação de 

irregularidades nos projetos financiados pelo Fundo de Terras e da Reforma Agrária; 

Encaminhamento e acompanhamento dos processos administrativos de irregularidades as UTE’s; 

Identificação, análise e acompanhamento dos processos administrativos relativos a antecipação de 

dívidas e execução de dívidas relativo ao descumprimento de objetivos do PNCF. 

A Secretaria da Agricultura Familiar foi criada a partir do Decreto nº 3.338, de 14 de janeiro 

de 2000 e publicado em 17 de janeiro de 2000. A sua estrutura e finalidade foram revistos pelo 

Decreto nº 5.033 de 05 de abril de 2004, e retificados pelo Decreto n° 7.255, de 4 de agosto de 2010. 

De acordo com o Anexo I, artigo 12 do referido decreto, compete à SAF:  

I - formular políticas e diretrizes concernentes ao desenvolvimento da agricultura familiar; 

II - planejar, coordenar, supervisionar, promover, controlar e avaliar as atividades relativas 

à política de desenvolvimento da agricultura familiar; 

III - supervisionar a execução de programas e ações nas áreas de fomento ao 

desenvolvimento dos agricultores familiares, pescadores, seringueiros, extrativistas e aquicultores; 

IV - apoiar e participar de programas de pesquisa agrícola, assistência técnica e extensão 

rural, crédito, capacitação e profissionalização voltados a agricultores familiares; 

V - promover a articulação das ações voltadas ao desenvolvimento rural no âmbito da 

agricultura familiar, objetivando sua execução descentralizada e integrada com os Estados, 

Municípios e sociedade civil organizada; 
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VI - incentivar e fomentar ações voltadas à criação de ocupações produtivas agrícolas e não 

agrícolas geradoras de renda; 

VII - coordenar as ações de governo na área de agricultura familiar; 

VIII - manter estreita articulação com os demais programas sociais do governo, com o 

objetivo de integrar interesses convergentes dos Municípios com vocação agrícola e mobilizar 

recursos direcionados ao fortalecimento da agricultura familiar; 

IX - coordenar esforços para a redução da pobreza no meio rural, mediante geração de 

ocupação produtiva e melhoria da renda dos agricultores familiares; 

X - assegurar a participação dos agricultores familiares ou de seus representantes em 

colegiados, cujas decisões e iniciativas visem o desenvolvimento rural sustentável; 

XI - apoiar iniciativas, dos Estados e Municípios, que visem o desenvolvimento rural, com 

base no fortalecimento da agricultura familiar, de forma participativa; 

XII - promover a viabilização da infraestrutura rural necessária à melhoria do desempenho 

produtivo e da qualidade de vida da população rural, voltadas à agricultura familiar, e 

XIII - promover a elevação do nível de profissionalização de agricultores familiares, 

propiciando-lhes novos padrões tecnológicos e de gestão.  

O Regimento Interno da SAF é apresentado nos artigos 96 a 113 da Portaria Ministerial nº. 

19, de 03 de abril de 2009, publicada em 06 de abril de 2009 no Diário Oficial da União nº 65 – seção 

1, páginas 114 e 115. 

A Estrutura Orgânica da Secretaria também foi retificada pelo Decreto n° 7.255, que prevê 

um Departamento Financiamento e Proteção da Produção composto pela Coordenação-Geral de 

Financiamento à Produção Rural, pela Coordenação-Geral do Garantia Safra e pela Coordenação-

Geral de Seguro da Agricultura Familiar; um Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural, 

que conta com a Coordenação-Geral de Fomento a Assistência Técnica e Extensão Rural e Educação 

Rural e a Coordenação-Geral de Formação; um Departamento de Geração de Renda e Agregação de 

Valor que tem a Coordenação-Geral de Diversificação Econômica, Apoio à Agroindústria e Apoio à 

Comercialização e a Coordenação-Geral de Biocombustíveis.  Há ainda na estrutura o Gabinete do 

Secretário, a Coordenação-Geral de Planejamento e Implementação de Projeto. 

A SDT foi instituída pelo Decreto nº 5.033, de 05 de abril de 2004, que aprova a Estrutura 

Regimental do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Segundo o Artigo 13 do referido Decreto 

compete à SDT: 

 

I. Formular, coordenar e implementar a estratégia nacional de desenvolvimento territorial 

rural e, coordenar, mediar e negociar sua implementação; 

II. Incentivar e fomentar programas e projetos territoriais de desenvolvimento rura 

III. Incentivar a estruturação, capacitação e sinergia da rede formada a partir dos órgãos 

colegiados, especialmente os conselhos onde estejam representando o conjunto dos 

atores sociais que participam da formulação, análise e acompanhamento das políticas 

públicas voltadas ao desenvolvimento rural sustentável; 

IV. Coordenar a mediação e negociação dos programas sob a responsabilidade da Secretaria 

junto a entidades que desenvolvem ações relacionadas com o desenvolvimento 

territorial rural 

V. Manter permanente negociação com movimentos sociais, Governos Estaduais e 

Municipais e com outras instituições públicas e civis, com vistas à consolidação das 

políticas e ações voltadas para o desenvolvimento territorial rural; 

VI. Negociar, no âmbito do Ministério, o atendimento das demandas relacionadas com o 

desenvolvimento territorial rural; 

VII. Assistir e secretariar o CONDRAF; 

VIII. Negociar a aplicação de recursos para o desenvolvimento territorial rural alocados em 

outros Ministérios; 

IX. Negociar com os agentes operadores a efetivação de contratos de repasse de recursos da 

União destinados às ações de infraestrutura, fortalecimento das organizações 
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associativas nos territórios, comercialização, planos de desenvolvimento territorial rural 

e educação/capacitação; 

X. Acompanhar, supervisionar, fiscalizar e gerir a operacionalização de contratos e 

convênios voltados às ações de infraestrutura, com Estados e Municípios; e 

XI. Apoiar as ações das Secretarias-Executivas Estaduais do Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF e dos Conselhos Estaduais de 

Desenvolvimento Sustentável - CEDRS ou de outras instâncias colegiadas, no que 

couber. 

 

Compete ainda à SDT, por intermédio do Departamento de Ações de Desenvolvimento 

Territorial: 

 

I. Coordenar as ações das unidades a ele subordinadas; 

II. Apoiar a construção e gestão de planos territoriais de desenvolvimento rural sustentável; 

III. Articular com outros órgãos a implementação, de forma integrada, das políticas públicas 

voltadas para o desenvolvimento territorial rural; 

IV. Negociar a aplicação de recursos para o desenvolvimento territorial alocados em outros 

órgãos setoriais do Governo Federal; 

V. Articular com os agentes operadores a efetivação de contratos e convênios; 

VI. Acompanhar, supervisionar, fiscalizar e gerir a operacionalização de contratos e 

convênios com Estados, Municípios e organizações da sociedade civil; e 

VII. Apoiar as ações das Secretarias Executivas dos Conselhos Estaduais de 

Desenvolvimento Sustentável - CEDRS ou de outras instâncias colegiadas, na 

elaboração e gestão de planos territoriais de desenvolvimento rural sustentável. 

 

Por meio dos artigos 1º, 2º e 3º, da Portaria Ministerial nº 73, de 23 de outubro de 2014, 

agregaram-se novas competências relacionadas ao Projeto Articulação e Diálogo sobre Políticas para 

Reduzir a Pobreza e Desigualdade no Nordeste Semiárido – Projeto Dom Hélder Câmara (PDHC): 

 

 Supervisionar a Unidade de Gerenciamento do Projeto (UGP); 

 Presidir o Comitê Gestor do Projeto Dom Helder Camara e identificar os órgãos, os 

beneficiários e as instituições que farão parte do mesmo e solicitar aos seus dirigentes a 

indicação de seus representantes, titulares e suplementes. 

 Integrar, juntamente com representante da Secretaria de Agricultura Familiar (SAF), da 

Secretaria de Reordenamento Agrário (SRA), da Diretoria de Políticas para Mulheres 

Rurais (DPMR), da Coordenação Geral de Povos e Comunidades Tradicionais (CGPCT) e 

do INCRA o Comitê Executivo do Projeto Dom Helder Camara; 

 Coordenar o Comitê Executivo e solicitar aos dirigentes das respectivas Unidades a 

indicação de seus representantes, titulares e suplementes. 

 

Conforme Decreto nº 7.255/2010, compete à Secretaria Extraordinária de Regularização 

Fundiária na Amazônia Legal: 
 I - coordenar, normatizar e supervisionar o processo de regularização fundiária de áreas 

rurais na Amazônia Legal, bem como expedir os títulos de domínio ou de Concessão de Direito Real 

de Uso - CDRU correspondentes; 

II - efetivar a doação prevista no § 1o do art. 21 da Lei no 11.952, de 2009; 

III - celebrar contratos, convênios e termos necessários ao cumprimento das metas e 

objetivos relativos à regularização fundiária na Amazônia Legal; e 

IV - determinar à Superintendência Nacional de Regularização Fundiária na Amazônia 

Legal, órgão do INCRA, a execução de medidas administrativas e atividades operacionais 

relacionadas à regularização fundiária na Amazônia Legal.  
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E ao Departamento de Planejamento, Monitoramento e Avaliação da Regularização 

Fundiária na Amazônia Legal compete: 

I - exercer as atividades necessárias ao planejamento estratégico das ações de regularização 

fundiária da Amazônia Legal; 

II - constituir e aferir metas e resultados gerados pela ação de regularização fundiária na 

Amazônia Legal; e 

III - constituir e manter sistemas de tecnologia da informação para os fins das atividades de 

regularização fundiária da Amazônia Legal.  

 

 

ANEXO III: Complementa item 1.2 – Organograma 

 

SERFAL: 
Abaixo, organograma do Programa Terra Legal que possui estrutura híbrida, que inclui a 

estrutura de coordenação, supervisão e normatização (Serfal/MDA) e a estrutura de execução 

(SRFA/INCRA). Os Decretos de nº 7.255 de 04 de agosto de 2010 e 6.812 de 03 de abril de 2009 

aprovaram as estruturas e regulamentaram os quadros demonstrativos dos cargos em comissão e das 

funções gratificadas do MDA e INCRA, respectivamente: 

 

ILUSTRAÇÃO 6 – Organograma da SERFAL 

 

Considerando os termos do Art. 33 da Lei 11.952/2009, foi transferido do Incra para o 

Ministério do Desenvolvimento Agrário, em caráter extraordinário, as competências para coordenar, 

normatizar e supervisionar o processo de regularização fundiária de áreas rurais na Amazônia Legal. 

http://portal.mda.gov.br/portal/serfal/arquivos/view/legislacao/Decreto_7255.pdf
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SRA: 

ILUSTRAÇÃO 7 – Organograma da SRA 
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A estrutura da Secretaria de Reordenamento Agrário - SRA é construída pelas 

Coordenação-Geral de Reordenamento Agrário, a Coordenação-Geral de Ação Cultural, a 

Coordenação-Geral de Planejamento, Monitoramento e Avaliação e pelo Departamento de Crédito 

Fundiário, com suas coordenações. 

A Coordenação-Geral de Reordenamento Agrário é responsável pelo Programa de 

Cadastro de Terras e Regularização Fundiária no Brasil, que tem como objetivo integrar os governos 

federal, estadual e municipal na construção de um cadastro de imóveis rurais georreferenciado, 

dirigido aos agricultores familiares.  

A Coordenação-Geral de Ação Cultural têm como competência formular políticas 

culturais para o meio rural, visando o desenvolvimento de atividades artístico-culturais, o acesso ao 

livro e o incentivo à leitura por meio da instalação de bibliotecas rurais. Para isto, busca parcerias e 

fontes alternativas de apoio aos projetos. 

Já a Coordenação-Geral de Planejamento, Monitoramento e Avaliação é quem auxilia 

o Departamento e Coordenações-Gerais da Secretaria na elaboração dos seus planos, programas, 

ações, metas e indicadores de desempenho, dentro da filosofia de planejamento estratégico, além de 

elaborar avaliações de impacto dos Programas desenvolvidos pela SRA, e a realização do 

monitoramento dos Programas. 

O Departamento de Crédito Fundiário faz a gestão do Programa Nacional de Crédito 

Fundiário, e está estruturado em quatro coordenações: a Coordenação-Geral de Capacitação e 

Assistência-Técnica, Coordenação de Regularização e Revitalização, Coordenação-Geral 

Operacional e a Coordenação-Geral de Orçamento Finanças do Fundo de Terras.  

A Coordenação-Geral de Capacitação e Assistência-Técnica é responsável pela 

elaboração e implementação de ações de capacitação para os executores do PNCF e na definição de 

diretrizes e normas para a ATER nas Unidades Produtivas financiadas com recursos do Fundo de 

Terras e da Reforma Agrária. 

Já a Coordenação de Regularização e Revitalização é responsável por formalizar, 

acompanhar e conduzir processos administrativos para identificação, apuração e regularização de 

projetos financiados com recursos do Fundo de Terras e da Reforma Agrária. 

A Coordenação-Geral Operacional tem como função supervisionar a execução do 

Programa de Crédito Fundiário, por meio do acompanhamento das ações executadas nas Unidades 

Técnicas Estaduais. 

Já a Coordenação-Geral de Orçamentos e Finanças é a área responsável pela gestão 

financeira do Fundo de Terras e da Reforma Agrária (FTRA), realiza a programação financeira do 

Fundo de Terras e da Reforma Agrária e acompanhar a atuação dos Agentes Financeiros do Programa. 

 

 

SAF: 

Compete a SAF por meio do Departamento de Financiamento e Proteção da Produção, 

coordenar as políticas de financiamento e proteção da produção da agricultura familiar garantindo o 

acesso dos vários segmentos de agricultores familiares ao financiamento, com especial atenção para 

os agricultores de baixa renda e para a superação das desigualdades regionais; 

Ao Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural compete contribuir para a 

formulação da política agrícola, no que se refere à assistência técnica e extensão rural, formulando, 

coordenando e implementando as políticas de assistência técnica e extensão rural, capacitação e 

profissionalização de agricultores familiares; 

Ao Departamento de Geração de Renda e Agregação de Valor compete contribuir na 

formulação da política agrícola, no que se refere à geração de renda e agregação de valor; 

Ao Gabinete compete assistir ao Secretário em sua representação política e social, 

ocupando-se das relações públicas e do preparo e despacho do seu expediente pessoal, bem como, 

acompanhar os resultados estratégicos dos programas da Secretaria e atribuições que lhe forem 

cometidas pelo Secretário de Agricultura Familiar; 

 

http://portal.mda.gov.br/portal/sra/institucional/reordenamentoagrario
http://portal.mda.gov.br/portal/sra/institucional/acaocultura
http://portal.mda.gov.br/portal/sra/institucional/planejamentomonitoramentoavaliacao
http://portal.mda.gov.br/portal/sra/institucional/planejamentomonitoramentoavaliacao
http://portal.mda.gov.br/portal/sra/institucional/creditofundiario
http://portal.mda.gov.br/portal/sra/institucional/creditofundiario
http://portal.mda.gov.br/portal/sra/institucional/reordenamentoagrario
http://portal.mda.gov.br/portal/sra/institucional/acaocultura
http://portal.mda.gov.br/portal/sra/institucional/planejamentomonitoramentoavaliacao
http://portal.mda.gov.br/portal/sra/institucional/creditofundiario
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À Divisão de Apoio Administrativo compete coordenar e controlar a execução das 

atividades de recebimento, registro e fluxo de documentos, processos, correspondências, expedientes 

e atividades de administração e serviços gerais; 

À Coordenação de Planejamento e Implementação de Projetos compete coordenar a 

elaboração do planejamento anual e a programação física e financeira das ações e dos trabalhos 

relacionados, tomando as providências necessárias junto às unidades gestoras com vistas a agilizar e 

aperfeiçoar a execução, mantendo um sistema de acompanhamento e avaliação orçamentária e 

financeira. 

 

ILUSTRAÇÃO 8 – Organograma da SAF 

 

 

SDT: 

A estrutura orgânica da Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT) está definida pelo 

Decreto nº 5.033/2004 e atualizada pelo Decreto nº 75.255/2010, que estabelecem como unidades da 

Secretaria: I) Assessoria técnica; II) Coordenação-Geral de Apoio a Órgãos Colegiados; III) 

Departamento de Ações de Desenvolvimento Territorial (DETER), que é composto pelas 

Coordenações-Gerais: (i) de Apoio à Infraestrutura e Serviços; (ii) de Desenvolvimento Humano; (iii) 

de Apoio a Organizações Associativas; e, (iv) de Apoio a Negócios e Comércio Territorial (Figura 

1).  

O Regimento Interno da Secretaria é apresentado nos artigos 110 a 126 da Portaria 

Ministerial nº. 63 de 09 de agosto de 2004, publicada em 11 de agosto de 2004 no Diário Oficial da 

União nº 154, seção 1, páginas 96 e 97. 
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  Coordenação-Geral 

de Comunicação e 

Metodologias, 

Monitoramento e 

Avaliação em ATER  

  Coordenação-Geral de 

Implementação de 

Projetos - 

AGROINDÚSTRIA 
  

 
        

                      

        Coordenação-

Geral do Garantia-

Safra  

  Coordenação-Geral 

de Formação e 

Educação 

  
Coordenação-Geral de 

Biocombustíveis 
  

CPIP - 

Coordenação de 

Planejamento e 

Implementação de 

Projetos  

        

                      

        Coordenação-

Geral do Seguro 

da Agricultura 

Familiar  

  

Coordenação-Geral 

de Fomento à ATER 

  

 

  
Divisão de Apoio 

Administrativo         

                      

                        



 206 

 

Integra a estrutura da SDT, por força do Acordo de Empréstimo de Empréstimo nº 

2000000436 celebrado entre a República Federativa do Brasil e o Fundo Internacional para o 

Desenvolvimento Agrícola (FIDA), a Unidade de Gerenciamento do Projeto (UGP) do Projeto 

Articulação e Diálogo sobre Políticas para Reduzir a Pobreza e Desigualdade no Nordeste Semiárido 

– Projeto Dom Helder Camara (PDHC). Esta estrutura está sediada em sediada em Recife-PE e foi 

legalmente instituída pela Portaria Ministerial nº 73 de 23 de outubro de 2014.  

Registra-se que, conforme definido pelo Manual de Implementação do Projeto (MIP) a UGP 

deverá ser constituída por: um Diretor; um Coordenador de Planejamento, Monitoramento e 

Avaliação; um Gerente financeiro; um Gerente administrativo; três Coordenadores de Componente; 

nove Coordenadores das Unidades de Coordenação Territorial a serem instaladas nos territórios de 

abrangência do Projeto. A Portaria nº 74, de 30 de outubro de 2014, designa o Diretor e o Gerente 

Administrativo do Projeto. 

 

ILUSTRAÇÃO 9 – Organograma da SDT 
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ILUSTRAÇÃO 10 – Organograma Geral 
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ANEXO IV: Complementa itens 3 e 4 - relação de responsáveis pelos objetivos estratégicos 

 

QUADRO 71 - Objetivo Estratégico 1 

Objetivos 
Desenvolvimento socioeconômico e ambiental da Agricultura 

Familiar 

Unidade envolvida Atuação Responsável Contato 

 Departamento de Financiamento e 

Proteção à Produção 

SAF (PRONAF, 

PGPAF, SEAF, 

Garantia Safra) 

João Luiz Guadagnin  61-2020-0966 

 Departamento de Geração de Renda e 

Agregação de Valor 

SAF (Geração de 

Renda e Agregação de 

Valor) 

 Onaur Ruano  61-2020-0927 

 Departamento da Assistencia Tecnica 

e Extensão Rural 

SAF (Assistência 

Técnica e Extensão 

Rural) 

 Argileu Martins da Silva  61-2020-0933 

 

 

QUADRO 72 - Objetivo Estratégico 2 

Objetivo   

Unidade envolvida Atuação Responsável Contato 

 SAF/INCRA ATER 

 Guilherme Tavira e Jeigiane 

Portela 

 2020-0009/3411-

7490 

 SAF PAA  Igor Teixeira  2020-0009 

Gabinete do Ministro Cadúnico Leticia Mendonça 2020-0062 

 

 

QUADRO 73 - Objetivo Estratégico 3 

Objetivo Governança fundiária  

Unidade envolvida Atuação Responsável Contato 

Secretaria Extraordinária de Regularização 

Fundiária na Amazônia Legal - SERFAL Secretário Sérgio Roberto Lopes  61 3214-0505  

Secretaria de Reordenamento Agrário - SRA Secretário Ademar Lopes de Almeida 61 2020- 0885 

 

 

QUADRO 74 - Objetivo Estratégico 4 

Objetivo Democratização do acesso à terra  

Unidade envolvida Atuação Responsável Contato 

Secretaria de Reordenamento Agrário - SRA Secretário Ademar Lopes de Almeida 61 2020- 0885 

Secretaria Executiva - SE 

Secretário-

Executivo Laudemir André Muller 61 2020- 0001 

Ouvidoria Agrária Nacional - OAN Ouvidor Gercino José da Silva 61 2020- 0900 

Secretaria Extraordinária de Regularização 

Fundiária na Amazônia Legal - Serfal Secretário Sérgio Roberto Lopes  61 3214-0505  
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QUADRO 75 - Objetivo Estratégico 5 

Objetivo   

Unidade envolvida Atuação Responsável Contato 

Diretoria de Políticas para Mulheres 

Rurais e Quilombola  Mulheres Rurais Karla Hora 6120200400 

        

 

 

QUADRO 76 - Objetivo Estratégico 6 

Objetivo Promoção do etnodesenvolvimento  

Unidade envolvida Atuação Responsável Contato 

 Coordenação Geral de Políticas para Povos e 

Comunidades Tradicionais 

 Políticas para Povos e 

Comunidades Tradicionais 

 Edmilton 

Cerqueira  2020-0427 

 

 

QUADRO 77 - Objetivo Estratégico 7 

Objetivo Promoção do etnodesenvolvimento  

Unidade envolvida Atuação Responsável Contato 

Secretaria Executiva  Juventude Rural     

 

 

QUADRO 78 - Objetivo Estratégico 8 

Objetivo Abordagem territorial, integração e articulação de Políticas 

Unidade envolvida Atuação Responsável Contato 

SDT/DETER Gestão Social Márcia Quadrado   

SDT/DIP Gestão Territorial do Plano Safra Marcelo Miná   

SDT/DIP PROINF Marcia Riva  

SDT/DETER PTC* Vinicius Macário  

SDT/DETER PTDRS** Marlene Casela  

*  Programa Territórios da Cidadania 

** Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável 

 

 

QUADRO 79 - Objetivo Estratégico 9 

Objetivos Gestão e participação social 

Unidade envolvida Atuação Responsável Contato 

Secretaria Executiva - SE Secretário-Executivo Laudemir André Muller  61-2020- 

 

 

QUADRO 80 - Objetivo Estratégico 10 

Objetivos Eficência Operacional 

Unidade envolvida Atuação Responsável Contato 

Secretaria Executiva - SE Secretário-Executivo Laudemir André Muller  61-2020-0000 
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QUADRO 81 - Objetivo Estratégico 11 

Objetivos 

Desenvolvimento socioeconômico e ambiental da Agricultura Familiar e 

Superação da pobreza rural 

Unidade envolvida Atuação Responsável Contato 

Núcleo de Estudos Agrários e 

Desenvolvimento Rural - NEAD 

Estudos, pesquisas e 

publicações Simone Gueresi  61-2020-0000 

 

 

QUADRO 82 - Objetivo Estratégico 12 

Objetivos  

Unidade envolvida Atuação Responsável Contato 

Subsecretaria de Planejamento, 

Orçamento e Administração - SPOA Subsecretário Francisco Djalma   61-2020-0800 

 

 

ANEXO V: Complementa informações do item 3.2 e 4.2 – indicadores de desempenho 

 

QUADRO 83 – Indicadores de Desempenho Objetivo 1 

Indicador de Desempenho 

Nome Número de contratos do PRONAF 

Descrição e forma de análise Comparativo do número absoluto de contratos com períodos anteriores 

Fórmula de Cálculo Números absolutos fornecidos pelo BACEN.  

Unidade de Medida Número absoluto de contratos do PRONAF  

Periodicidade de Medição Mensal, Trimestral, Semestral e Anual  

Observação Os dados são fornecidos pelos BACEN  

Fonte: CGFP/SAF/MDA 

 

 

Indicador de Desempenho 

Nome Valores financiados do PRONAF 

Descrição e forma de análise Comparativo dos valores financiados absolutos com períodos anteriores  

Fórmula de Cálculo Números absolutos fornecidos pelo BACEN.  

Unidade de Medida Valores financiados absolutos do PRONAF  

Periodicidade de Medição Mensal, Trimestral, Semestral e Anual  

Observação Os dados são fornecidos pelos BACEN  

Fonte: CGFP/SAF/MDA 

 

 

Número de produtos incluídos no PGPAF 

Nome Cesta de produtos do PGPAF 

Descrição e forma de análise Comparativo do número de produtos atual com safras anteriores 

Fórmula de Cálculo Número absoluto de produtos cobertos pelo PGPAF.  

Unidade de Medida Número de produtos 

Periodicidade de Medição Por safra 

Observação  

Fonte: CGFP/SAF/MDA 
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Indicador de Desempenho 

Nome Número de agricultores familiares aderidos no Garantia Safra 

Descrição e forma de análise Quantidade de agricultores aderidos ao Garantia Safra 

Fórmula de Cálculo direto 

Unidade de Medida unidade 

Periodicidade de Medição Anual 

Observação  

Fonte: CEF 

 

 

Indicador de Desempenho 

Nome 
Número de organizações econômicas da agricultura familiar (associações, cooperativas e 

outras DAP Jurídicas) apoiadas para acesso ao mercado 

Descrição e forma de análise 
Numero de organizações econômicas apoiadas  apenas com recursos do MDA: PAA, Mais 

Gestão, Participação em feiras e eventos e projetos para biocombustíveis. 

Fórmula de Cálculo direto 

Unidade de Medida Numero de organizações econômicas 

Periodicidade de Medição anual 

Observação Sem dupla contagem 

Fonte: DGRAV/SAF/MDA 

 

 

Indicador de Desempenho 

Nome Número de agricultores familiares atendidos por ATER no PBSM  

Descrição e forma de análise 
 Quantidade de agricultores que possuem contratos vigentes com objeto no atendimento ao 

Plano Brasil Sem Miséria 

Fórmula de Cálculo Soma da quantidade de agricultores previsto no contrato  

Unidade de Medida Número de agricultores familiares  

Periodicidade de Medição  Anual 

Observação   

Fonte: DATER/SAF/MDA 

 

 

Indicador de Desempenho 

Nome 
Número de agricultores familiares beneficiados pelo fomento a atividades produtivas 

rurais no PBSM  

Descrição e forma de análise 
 Quantidade de agricultores receberam pelo menos uma parcela do fomento produtivo a 

atividades produtivas rurais  nos contratos do Plano Brasil Sem Miséria  

Fórmula de Cálculo Soma da quantidade de agricultores que receberam uma parcela  

Unidade de Medida Número de agricultores familiares  

Periodicidade de Medição  Anual 

Observação   

Fonte: DATER/SAF/MDA 
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QUADRO 84 – Indicadores de Desempenho Objetivo 2 

Indicador de Desempenho 

Nome Número de agricultores familiares em situação de pobreza no CAD-Único 

Descrição e forma de análise 

Batimento da Base da Declaração de Aptidão da Agricultura Familiar (DAP) e  o Cadastro 

Ùnico para Programas Sociais do Governo Federal identificando famílias da agricultura 

familiar no Cadastro Único e suas faixas de renda.  

Fórmula de Cálculo 
 Famílias com DAP em situação de pobreza no Cadastro Único / Famílias com DAP e no 

Cadastro Ùnico total   

Unidade de Medida  % 

Periodicidade de Medição Anual  

Observação   

Fonte: SAF/MDA 

 

 

Indicador de Desempenho 

Nome Número de agricultores familiares atendidos por ATER no Plano Brasil Sem Miséria (PBSM)  

Descrição e forma de análise 
Levantamento do número de famílias atendidas com contratos de Assistência Técnica 

firmados  

Fórmula de Cálculo Número de famílias com contratos de ATER   

Unidade de Medida Número de Famílias  

Periodicidade de Medição Anual  

Observação   

Fonte: SAF/MDA 

 

 

Indicador de Desempenho 

Nome Número famílias atendidas pelo Fomento BSM  

Descrição e forma de análise Número de famílias enviadas para pagamento pela Caixa Econômica Federal  

Fórmula de Cálculo Soma do número de famílias  

Unidade de Medida Número de Famílias   

Periodicidade de Medição  Anual 

Observação Os dados são fornecidos pelo MDS, pois é uma ação orçamentária do MDS  

Fonte: SAF/MDA 

 

 

Indicador de Desempenho 

Nome Número de agricultores familiares em situação de pobreza beneficiados pelo PAA*  

Descrição e forma de análise Número de famílias agricultoras no Cadúnico no PAA  

Fórmula de Cálculo  Batimento de dados de famílias agricultoras no PAA e no Cadastro Ùnico 

Unidade de Medida Número de famílias  

Periodicidade de Medição Anual  

Observação  Dados fornecidos pelo MDS e MDA 

Fonte: SAF/MDA 
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QUADRO 85 – Indicadores de Desempenho Objetivo 3 

  

Nome Número de famílias beneficiadas pelo Programa Nacional de Crédito Fundiário  

Descrição e forma de análise 
Quantidade de famílias beneficiadas no ano do exercício no Brasil. A análise é feita partindo 

do numero de Contratações e quantidade de famílias que estão sendo beneficiadas. 

Fórmula de Cálculo Quantidade de Famílias/Contrato  

Unidade de Medida Unidade  

Periodicidade de Medição Semanal  

Observação   

Fonte: Matriz de Planejamento da SRA. 

 
 

QUADRO 86 – Indicadores de Desempenho Objetivo 4 

Indicador de Desempenho 

Nome 
Índice de redução das mortes decorrentes de conflitos agrários em relação ao exercício 

anterior.  

Descrição e forma de análise 
Verifica-se ao final de um exercício qual foi o percentual de redução de mortes 

decorrentes de conflitos agrários com relação ao exercício anterior.   

Fórmula de Cálculo 
Verifica-se ao final de um exercício qual foi o percentual de redução de mortes 

decorrentes de conflitos agrários com relação ao exercício anterior.  

Unidade de Medida Percentual (de redução)  

Periodicidade de Medição Anual   

Observação 

Não é possível neste momento avaliar pontualmente se o objetivo (redução do número de 

mortes decorrentes de conflitos agrários em relação ao exercício anterior) foi alcançado. 

Isto porque a classificação de morte decorrente (ou não) de conflito agrário é feita com 

base no inquérito policial instaurado para apurar o homicídio e muitos inquéritos ainda 

estão em andamento, de forma que não é possível apresentar dados conclusivos. Em 2014 

foram registrados 52 homicídios no campo, sendo que 30 não foram decorrentes de 

conflitos agrários e nove mortes foram decorrentes de conflitos agrários (13 ocorrências 

ainda estão em investigação e o número de mortes decorrentes de conflitos agrários pode 

oscilar). Em 2013 foram 50 homicídios no meio rural, sendo seis decorrentes de conflitos 

agrários, 36 não decorrentes e 8 casos ainda estão em investigação. Por outro lado, é 

indiscutível que o trabalho desenvolvido pela Ouvidoria Agrária Nacional, em conjunto 

com o Incra e demais parceiros, reflete em redução da potencial violência no campo, 

observando que a sociedade é dinâmica e crescente, de forma que, se não fosse esse 

trabalho, os números de violência no meio rural, decorrente de conflitos agrários, seriam 

certamente muito maiores, ou seja, a simples análise dos números de um exercício com 

relação ao anterior não reflete a eficiência ou não das atividades de combate à violência no 

campo. 

 

 

Indicador de Desempenho 

Nome Área Total georreferenciada na Amazonia Legal  

Descrição e forma de análise Nº em ha de terras públicas, na Amazônia legal, georreferenciados; quanto maior melhor 

Fórmula de Cálculo Somátorio das áreas georreferenciadas  

Unidade de Medida Ha  

Periodicidade de Medição  semanal 

Observação   

Fonte: Banco de dados da Serfal/MDA 
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Indicador de Desempenho 

Nome Área total destinada na Amazônia Legal 

Descrição e forma de análise Nº em ha de terras públicas, na Amazônia legal, destinados; quanto maior melhor 

Fórmula de Cálculo Somatório das áreas destinadas 

Unidade de Medida Ha  

Periodicidade de Medição  semanal 

Observação   

Fonte: Banco de dados da Serfal/MDA 
 

 

QUADRO 87 – Indicadores de Desempenho Objetivo 6 

 

Indicador de Desempenho 

Nome  Número de Famílias Atendidas por chamadas de ATER para Indígenas 

Descrição e forma de análise Identificação do número de famílias indígenas atendidas pelo serviço de ATER específico 

Fórmula de Cálculo DAP atendida = família beneficiada 

Unidade de Medida  Família Atendida 

Periodicidade de Medição Anual 

Observação  - 

Fonte: Dados CGPCT 

 

 

Indicador de Desempenho 

Nome  Número de Famílias Atendidas por chamadas de ATER para Quilombolas 

Descrição e forma de análise 
Identificação do número de famílias quilombolas atendidas pelo serviço de ATER 

específico 

Fórmula de Cálculo DAP atendida = família beneficiada 

Unidade de Medida  Família Atendida 

Periodicidade de Medição Anual 

Observação  - 

Fonte: Dados CGPCT 

 

 

Indicador de Desempenho 

Nome 
 Número de Famílias Atendidas por chamadas de ATER para Pescadores e Pescadoras 

Artesanais 

Descrição e forma de análise 
Identificação do número de famílias de pescadores/as artesanais atendidas pelo serviço de 

ATER específico 

Fórmula de Cálculo DAP atendida = família beneficiada 

Unidade de Medida  Família Atendida 

Periodicidade de Medição Anual 

Observação  - 
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QUADRO 88 – Indicadores de Desempenho Objetivo 8 

Indicador de Desempenho 

Nome Nº de territórios com apoio para o funcionamento do colegiado territorial 

Descrição e forma de análise 

Considera-se território apoiado aquele que recebe apoio técnico e/ou logístico oriundo de 

instrumento contratual firmado pela SDT no exercício e os vigentes no exercício, para apoio 

ao funcionamento do Colegiado Territorial e suas instâncias. Verifica-se a contagem sem 

repetição. 

Fórmula de Cálculo Contagem direta sem repetição de território. 

Unidade de Medida Território 

Periodicidade de Medição Semestral 

Observação  

Fonte: SDT/2015 

 

 

Indicador de Desempenho 

Nome % de territórios apoiados 

Descrição e forma de análise 

Considera-se território apoiado aquele que foi objeto/beneficiário de contratação para 

repasse de recursos orçamentários da SDT no exercício em questão, considerando: PROINF, 

convênios e outros instrumentos realizados para gestão social e inclusão produtiva, PDHC. 

Verifica-se a contagem sem repetição. 

Fórmula de Cálculo Nº de territórios apoiados x 100 / 239 

Unidade de Medida Percentual 

Periodicidade de Medição Semestral 

Observação  

Fonte: SDT/2015 

 

 

Indicador de Desempenho 

Nome Nº de territórios com matriz de gestão territorial do Plano Safra discutida e implementada 

Descrição e forma de análise 

Considera-se território com matriz de gestão territorial do Plano Safra discutida e 

implementada aquele que possui assessoria territorial, por meio de Base de Serviço ou 

NEDET, oriundo de instrumento contratual firmado pela SDT, em execução no exercício, 

para acompanhamento das ações de inclusão produtiva no território. Verifica-se a contagem 

sem repetição. 

Fórmula de Cálculo Contagem direta sem repetição de território. 

Unidade de Medida Território  

Periodicidade de Medição Semestral 

Observação   

Fonte: SDT/2015 
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Indicador de Desempenho 

Nome Nº de territórios com plenárias para debate da Matriz do PTC realizadas 

Descrição e forma de análise 

Considera-se plenária realizada ao evento ou reunião formal do Colegiado Territorial com 

ampla participação das representações territoriais. A plenária de apresentação e discussão 

da matriz ocorre anualmente com a finalidade de apresentar programas e ações ofertados 

pelos Ministérios aos territórios e definir estratégias de acompanhamento das ações 

definidas como prioritárias.  

Fórmula de Cálculo Contagem direta sem repetição de território 

Unidade de Medida Território 

Periodicidade de Medição Semestral 

Observação   

Fonte: SDT/2015 

 

 

Indicador de Desempenho 

Nome 
Nº de territórios com planos territoriais de desenvolvimento rural sustentável e solidário 

apoiados 

Descrição e forma de análise 

Número de territórios com planos territoriais de desenvolvimento rural sustentável e 

solidário contratados mediante instrumento contratual firmado pela SDT no exercício em 

questão, visando a elaboração do plano em consonância com os normativos pós II CNDRSS. 

Fórmula de Cálculo Contagem direta sem repetição. 

Unidade de Medida Território 

Periodicidade de Medição Semestral 

Observação   

Fonte: SDT/2015 

 

 

Indicador de Desempenho 

Nome Nº de projetos de infraestrutura e serviços apoiados nos territórios 

Descrição e forma de análise 

Considera-se o número de projetos contratados no exercício em questão com recursos da 

ação Apoio a Projetos de Infraestrutura e Serviços nos Territórios (PROINF).  (OBS: Até 

31 de dezembro do exercício em questão, o número corresponde a projetos empenhados, 

sendo que no primeiro trimestre do ano subsequente o valor é revisado segundo o número 

de contratos assinados com a Caixa Econômica Federal) 

Fórmula de Cálculo Contagem direta. 

Unidade de Medida Projetos 

Periodicidade de Medição Anual 

Observação Nº de projetos de infraestrutura e serviços apoiados nos territórios 

Fonte: SDT/2015 
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QUADRO 89 – Indicadores de Desempenho Objetivo 11 

Indicador de Desempenho 

Nome Número de estudos e pesquisas realizados  

Descrição e forma de análise 
Somatório de todos os contratos de consultoria realizados no período, demandados pelas 

Unidades do MDA - pessoa física e jurídica. 

Fórmula de Cálculo Direta  

Unidade de Medida Unidade  

Periodicidade de Medição  Anual 

Observação 
A meta que consta na LOA 2014 para este indicador está muito aquém da execução 

histórica do NEAD  

 

 

Indicador de Desempenho 

Nome Número de publicações 

Descrição e forma de análise 
Somatório de todos as publicações, fruto de resultados de estudos e prêmios, realizados no 

período 

Fórmula de Cálculo Direta  

Unidade de Medida Unidade  

Periodicidade de Medição  Anual 

Observação Este indicador não consta na LOA  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ANEXO VI: Complementa item 5.1 c) – objetivos_PPA_LOA 

 

QUADRO 90 - Alinhamento do Objetivo estratégico 1 com PPA e LOA  
Objetivo 

Estratégico 1: 
Desenvolvimento socioeconômico e ambiental da agricultura Familiar 

Programa Objetivo Iniciativa Ação 

2012 – Agricultura 

Familiar 

0413 – Organizar a 

agricultura familiar para 

comercialização e 

inserção econômica em 

mercados institucionais, 

diferenciados e 

convencionais (interno e 

externo) e nas cadeias 

produtivas de energias 

renováveis. 

01CX – Fomento à 

diversificação econômica, à 

agroindustrialização e à 

produção de base ecológica e 

orgânica, da 

sociobiodiversidade e das 

cadeias de energia renováveis 

por meio da disponibilização 

de insumos produtivos, 

tecnologias e conhecimentos, 

com apoio à gestão de riscos, 

visando à promoção e ao 

fortalecimento da agricultura 

familiar e das políticas 

voltadas para o segmento, nos 

planos nacional, regional e 

internacional. 

210V 

Promoção e 

Fortalecimento da 

Agricultura Familiar 

– Produto: 

Agricultor familiar 

assistido (unidade) 

0412 – Ampliar o acesso 

e qualificar os serviços 

de assistência técnica e 

extensão rural e de 

inovação tecnológica, 

de forma continuada e 

permanente, 

para os agricultores e 

agricultoras familiares, 

assentados e assentadas 

da reforma agrária e 

povos e comunidades 

tradicionais. 

01CB – Prestação dos serviços 

qualificados e continuados de 

Assistência Técnica e 

Extensão Rural, articulados 

com concessão de 

investimentos, para o público 

da agricultura familiar, 

reforma agrária, mulheres 

rurais, indígenas, 

quilombolas e povos e 

comunidades tradicionais e 

para a organização da 

produção de empreendimentos 

da agricultura familiar, com 

formação dos agentes de 

desenvolvimento e 

fiscalização dos contratos; 

apoio à estruturação das 

entidades públicas executoras 

dos serviços de ATER.  

210º 

Assistência Técnica 

e Extensão Rural 

para Agricultura 

Familiar- Produto: 

Agricultor assistido 

(unidade) 

0411 – Qualificar os 

instrumentos de 

financiamento, fomento, 

proteção da produção, 

garantia de preços e da 

renda como estratégia 

de inclusão produtiva e 

ampliação da renda da 

agricultura familiar, 

com a geração de 

01AQ - Disponibilização de 

linhas de crédito para 

agricultores e agricultoras 

familiares, empreendedores 

familiares rurais e pessoas 

jurídicas da agricultura 

familiar  

0A81 

Financiamento para 

a Agricultura 

Familiar - PRONAF 

(Lei nº 10.186, de 

2001) (UO 74101) 

0281 

Equalização de Juros 

para a Agricultura 

Familar - PRONAF 

(Lei nº 8.427, de 

1992) (UO 74101) 



  

Objetivo 

Estratégico 1: 
Desenvolvimento socioeconômico e ambiental da agricultura Familiar 

Programa Objetivo Iniciativa Ação 

limentos, energia, 

produtos e serviços.  

01BB - Utilização de 

instrumentos de intervenção 

no mercado, garantindo o 

preço, a renda e o 

abastecimento dos produtos da 

agricultura familiar (público 

atendido pela Lei 

11.326/2006, assentados da 

reforma agrária, comunidades 

indígenas e comunidades 

quilombolas), bem como 

formar estoques públicos 

reguladores e estratégicos  

00GW 

Garantia e 

Sustentação de 

Preços na 

Comercialização de 

Produtos da 

Agricultura Familiar 

(Lei nº 8.427, de 

1992) (UO 74101) 

00GZ 

Equalização de 

Preços nas 

Aquisições do 

Governo Federal de 

Produtos da 

Agricultura Familiar 

e na Formação de 

Estoques 

Reguladores e 

Estratégicos (Lei nº 

8.427, de 1992) (UO 

74101) 

20GI 

Formação de 

Estoques Públicos 

com Produtos da 

Agricultura Familiar 

- AGF - AF (UO 

22211) 

2029 - 

Desenvolvimento 

Regional, Territorial 

Sustentável e Economia 

Solidária 

0980 - Ampliar e 

qualificar a oferta de 

bens e serviços para a 

melhoria da 

infraestrutura territorial, 

consolidando a 

abordagem territorial 

como estratégia de 

desenvolvimento 

sustentável para o Brasil 

Rural. 

046C - Melhoria da 

infraestrutura viária municipal 

e territorial para escoamento 

da produção dos agricultores 

familiares por meio da 

aquisição de máquinas e 

equipamentos  

152M 

Aquisição de 

Máquinas e 

Equipamentos para 

Adequação de 

Infraestrutura 

Produtiva Municipal 

2069 - Segurança 

Alimentar e Nutricional 

0380 - Promover o 

acesso à alimentação 

adequada e fomentar a 

inclusão 

socioeconômica de 

agricultores familiares, 

mulheres rurais, povos e 

comunidades 

tradicionais e povos 

indígenas, por 

intermédio da ampliação 

da sua participação, 

prioritariamente dos 

mais pobres, no 

abastecimento dos 

mercados institucionais, 

da rede socioassistencial 

015D - Aquisição, 

armazenagem e distribuição 

de alimentos produzidos por 

agricultores familiares, 

mulheres rurais, povos e 

comunidades tradicionais e 

povos indígenas, bem como 

por suas organizações, com 

prioridade para os 

agroecológicos e oriundos da 

sociobiodiverdade, para 

distribuição a pessoas ou 

famílias, diretamente a essas 

ou por intermédio do 

abastecimento da rede 

socioassistencial, dos 

equipamentos públicos de 

2B81 

Aquisição de 

Alimentos da 

Agricultura Familiar 

- PAA - Produto: 

Agricultor familiar 

beneficiado 

(unidade) 



  

Objetivo 

Estratégico 1: 
Desenvolvimento socioeconômico e ambiental da agricultura Familiar 

Programa Objetivo Iniciativa Ação 

e dos equipamentos 

públicos de alimentação 

e nutrição. 

alimentação e nutrição e de 

mercados institucionais, para 

formação de estoques pelas 

organizações da agricultura 

familiar e para composição de 

estoques públicos 

 

 

QUADRO 91 - Alinhamento do Objetivo estratégico 2 com PPA e LOA 

Objetivo 

Estratégico 2: 

Superação da Pobreza Rural 

Programa Objetivo Iniciativa Ação 

2012 - Agricultura 

Familiar 

0411 - Qualificar os 

instrumentos de 

financiamento, fomento, 

proteção da produção, 

garantia de preços e da renda 

como estratégia de inclusão 

produtiva e ampliação da 

renda da agricultura 

familiar, com a geração de 

alimentos, energia, produtos 

e serviços. 

01A6 - Ampliação e qualificação do 

Programa Garantia Safra para todo 

o país, com a revisão do marco legal 

e monitoramento de 

macroprocessos  

0359 Contribuição ao Fundo 

Garantia-Safra (Lei nº 

10.420, de 2002) 

0413 - Organizar a 

agricultura familiar para 

comercialização e inserção 

econômica em mercados 

institucionais, diferenciados 

e convencionais (interno e 

externo) e nas cadeias 

produtivas de energias 

renováveis. 

01CX - Fomento à diversificação 

econômica, à agroindustrialização e 

à produção de base ecológica e 

orgânica, da sociobiodiversidade e 

das cadeias de energia renováveis 

por meio da disponibilização de 

insumos produtivos, 

tecnologias e conhecimentos, com 

apoio à gestão de riscos, visando à 

promoção e ao fortalecimento da 

agricultura familiar e das políticas 

voltadas para o segmento, nos 

planos nacional, regional e 

internacional  

210V Promoção e 

Fortalecimento da 

Agricultura Familiar - 

Produto: Agricultor 

familiar assistido 

(unidade) 

0412 - Ampliar o acesso e 

qualificar os serviços de 

assistência técnica e 

extensão rural e de inovação 

tecnológica, de forma 

continuada e permanente, 

para os agricultores e 

agricultoras familiares, 

assentados e assentadas da 

reforma agrária e povos e 

comunidades tradicionais. 

01CB - Prestação dos serviços 

qualificados e continuados de 

Assistência Técnica e Extensão 

Rural, articulados com concessão 

de investimentos, para o público da 

agricultura familiar, reforma 

agrária, mulheres rurais, indígenas, 

quilombolas e povos e comunidades 

tradicionais e para a organização da 

produção de empreendimentos da 

agricultura familiar, com formação 

dos agentes de desenvolvimento e 

fiscalização dos contratos; apoio à 

210O Assistência Técnica e 

Extensão Rural para 

Agricultura Familiar- 

Produto: Agricultor 

assistido (unidade) 



  

Objetivo 

Estratégico 2: 

Superação da Pobreza Rural 

Programa Objetivo Iniciativa Ação 

estruturação das entidades públicas 

executoras dos serviços de ATER.  

2069 - Segurança 

Alimentar e 

Nutricional 

0380 - Promover o acesso à 

alimentação adequada e 

fomentar a inclusão 

socioeconômica de 

agricultores familiares, 

mulheres rurais, povos e 

comunidades tradicionais e 

povos indígenas, por 

intermédio da ampliação da 

sua participação, 

prioritariamente dos mais 

pobres, no abastecimento 

dos mercados institucionais, 

da rede socioassistencial e 

dos equipamentos públicos 

de alimentação e nutrição. 

015D - Aquisição, armazenagem e 

distribuição de alimentos 

produzidos por agricultores 

familiares, mulheres rurais, povos e 

comunidades tradicionais e povos 

indígenas, bem como por suas 

organizações, com prioridade para 

os agroecológicos e oriundos da 

sociobiodiverdade, para 

distribuição a pessoas ou famílias, 

diretamente a essas ou por 

intermédio do abastecimento da 

rede socioassistencial, dos 

equipamentos públicos de 

alimentação e nutrição e de 

mercados institucionais, para 

formação de estoques pelas 

organizações da agricultura familiar 

e para composição de estoques 

públicos 

2B81 Aquisição de 

Alimentos da 

Agricultura Familiar - 

PAA - Produto: 

Agricultor familiar 

beneficiado (unidade) 

 

 

QUADRO 92 - Alinhamento do Objetivo estratégico 3 com PPA e LOA 

Objetivo Estratégico 

3: 
Governança Fundiária 

Programa Objetivo Iniciativa Ação 

2066 - reforma 

Agrária e 

Ordenamento 

Fundiário 

0419 - Identificar, 

discriminar e arrecadar as 

terras devolutas, destinar as 

terras públicas e executar a 

regularização fundiária nas 

terras federais e nas 

estaduais, em parceria com 

os respectivos governos, 

para a democratização do 

acesso a terra, com 

condições simplificadas 

para imóveis rurais 

pequenos e médios, bem 

como para a promoção dos 

direitos territoriais das 

populações quilombolas, 

povos indígenas e outras 

comunidades 

01E7 - Gestão das terras públicas 

federais e apoio à gestão das 

estaduais, realizando a fiscalização 

do cumprimento da função social das 

propriedades rurais, 

georreferenciamento e certificação 

de imóveis rurais, regularização 

Fundiária e titulação, ratificação de 

títulos em faixa de fronteira e apoio à 

legalização de imóveis rurais, 

modernização do Sistema Nacional 

de Cadastro Rural (SNCR), 

implantação do Cadastro Nacional de 

Imóveis Rurais (CNIR), 

ampliação da inserção de dados 

geográficos ao acervo fundiário do 

Incra e a sua integração com outras 

bases geográficas, e promover a 

massificação do seu acesso  

210U 

Organização da 

estrutura fundiária - 

Produto: Imóvel 

regularizado 

(unidade) 

 

 

 

 

 

 

 



  

QUADRO 93 - Alinhamento do Objetivo estratégico 4 com PPA e LOA 

Objetivo Estratégico 

4: 
Democratização do acesso à terra e conquista da paz no campo  

Programa Objetivo Iniciativa Ação 

2066 - reforma 

Agrária e 

Ordenamento 

Fundiário 

0735 - Promover o acesso a 

terra a trabalhadores e 

trabalhadoras rurais, por 

meio de crédito fundiário 

para a aquisição de imóveis 

rurais e investimento em 

infraestrutura produtiva e 

social, visando 

democratizar o regime de 

propriedade e combater a 

pobreza rural.  

02UN - Implantação de 

infraestrutura básica e investimentos 

comunitários e manutenção, 

capacitação e assistência técnica às 

famílias, com vistas à consolidação 

dos projetos financiados com 

recursos do Fundo de Terras e da 

Reforma Agrária. 

210Q 

Estruturação e 

Consolidação de 

Unidades Produtivas - 

Crédito Fundiário - 

Produto: Família 

beneficiada (unidade) 

02UI - Concessão de financiamento 

para aquisição de imóveis e 

infraestrutura básica rurais às 

famílias de trabalhadores rurais, por 

meio de crédito  

0061 

Concessão de Crédito 

para Aquisição de 

Imóveis Rurais e 

Investimentos Básicos 

- Fundo de Terras (UO 

74906) 

0419 - Identificar, 

discriminar e arrecadar as 

terras devolutas, destinar as 

terras públicas e executar a 

regularização fundiária nas 

terras federais e nas 

estaduais, em parceria com 

os respectivos governos, 

para a democratização do 

acesso a terra, com 

condições simplificadas 

para imóveis rurais 

pequenos e médios, bem 

como para a promoção dos 

direitos territoriais das 

populações quilombolas, 

povos indígenas e outras 

comunidades 

01E7 - Gestão das terras públicas 

federais e apoio à gestão das 

estaduais, realizando a fiscalização 

do cumprimento da função social 

das propriedades rurais, 

georreferenciamento e certificação 

de imóveis rurais, regularização 

Fundiária e titulação, ratificação de 

títulos em faixa de fronteira e apoio 

à legalização de imóveis rurais, 

modernização do Sistema Nacional 

de Cadastro Rural (SNCR), 

implantação do Cadastro Nacional 

de Imóveis Rurais (CNIR), 

ampliação da inserção de dados 

geográficos ao acervo fundiário do 

Incra e a sua integração com outras 

bases geográficas, e promover a 

massificação do seu acesso  

210U 

Organização da 

estrutura fundiária - 

Produto: Imóvel 

regularizado (unidade) 

0423 - Reduzir a violência 

no campo com a mediação 

de conflitos agrários, a 

prevenção de tensão social 

no campo e a promoção de 

assistência às famílias 

acampadas de trabalhadores 

rurais sem-terra, garantindo 

o efetivo acesso às políticas 

públicas sociais, em 

especial o combate à fome e 

à miséria. 

01F2 - Intensificar o combate à 

violência no campo e a prevenção de 

tensão social no meio rural e 

proporcionar o acesso das famílias 

acampadas de trabalhadores rurais 

às políticas sociais  

210R 

Assistência Social e 

Pacificação no Campo 

- Produto: Família 

assistida (unidade) 

 



  

QUADRO 94 - Alinhamento do Objetivo estratégico 5 com PPA e LOA 

Objetivo Estratégico 

5: 
Autonomia das Mulheres Rurais 

Programa Objetivo Iniciativa Ação 

2012 - Agricultura 

Familiar 

0412 - Ampliar o acesso e 

qualificar os serviços de 

assistência técnica e 

extensão rural e de 

inovação tecnológica, de 

forma continuada e 

permanente, para os 

agricultores e agricultoras 

familiares, assentados e 

assentadas da reforma 

agrária e povos e 

comunidades tradicionais. 

01CB - Prestação dos serviços 

qualificados e continuados de 

Assistência Técnica e Extensão 

Rural, articulados com concessão de 

investimentos, para o público da 

agricultura familiar, reforma 

agrária, mulheres rurais, indígenas, 

quilombolas e povos e comunidades 

tradicionais e para a organização da 

produção de empreendimentos da 

agricultura familiar, com formação 

dos agentes de desenvolvimento e 

fiscalização dos contratos; apoio à 

estruturação das entidades públicas 

executoras dos serviços de ATER. 

210O 

Assistência Técnica e 

Extensão Rural para 

Agricultura Familiar- 

Produto: Agricultor 

assistido (unidade) 

0759 -Promover a 

autonomia econômica das 

mulheres rurais por meio  

da sua inclusão na gestão 

econômica e no acesso aos 

recursos naturais e à renda, 

e da ampliação e 

qualificação das políticas 

públicas da agricultura 

familiar. 

030H - Promoção comercial de 

organizações econômicas de 

mulheres em mercados 

institucionais, e justos e solidários, 

com apoio aos processos de 

organização baseados no 

cooperativismo e associativismo e 

na formalização 

das organizações; à implantação de 

procedimentos para a transição 

agroecológica, à adequação e/ou 

inovação tecnológica e à 

certificação da produção das 

mulheres; bem como promoção da 

cidadania de mulheres 

rurais contemplando a emissão 

gratuita de documentação civil 

básica, a realização de atendimentos 

previdenciários e o apoio à 

formalização 

210W 

Apoio à Organização 

Econômica e 

Promoção da 

Cidadania de 

Mulheres Rurais; 

Produto: Mulher 

atendida (unidade) 

 

 

 

 

 

 

 
  



  

QUADRO 95 - Alinhamento do Objetivo estratégico 6 com PPA e LOA 

Objetivo Estratégico 

6: 
Promoção do etnodesenvolvimento 

Programa Objetivo Iniciativa Ação 

2012 - Agricultura 

Familiar 

0412 - Ampliar o acesso e 

qualificar os serviços de 

assistência técnica e 

extensão rural e de 

inovação tecnológica, de 

forma continuada e 

permanente, para os 

agricultores e agricultoras 

familiares, assentados e 

assentadas da reforma 

agrária e povos e 

comunidades tradicionais. 

01CB - Prestação dos serviços 

qualificados e continuados de 

Assistência Técnica e Extensão 

Rural, articulados com concessão de 

investimentos, para o público da 

agricultura familiar, reforma agrária, 

mulheres rurais, indígenas, 

quilombolas e povos e comunidades 

tradicionais e para a organização da 

produção de empreendimentos da 

agricultura familiar, com formação 

dos agentes de desenvolvimento e 

fiscalização dos contratos; apoio à 

estruturação das entidades públicas 

executoras dos serviços de ATER. 

210O 

Assistência Técnica e 

Extensão Rural para 

Agricultura Familiar- 

Produto: Agricultor 

assistido (unidade) 

 

 

QUADRO 96 - Alinhamento do Objetivo estratégico 8 com PPA e LOA 

Objetivo Estratégico 

8: 
Abordagem territorial, integração e articulação de Políticas 

Programa Objetivo Iniciativa Ação 

2029 - 

Desenvolvimento 

Regional, Territorial 

Sustentável e Economia 

Solidária 

0979 - Fortalecer as 

políticas voltadas para a 

inclusão produtiva e a 

consolidação de redes 

socioeconômicas da 

agricultura familiar no 

âmbito dos territórios 

rurais, considerando as 

práticas da economia 

solidária, com especial 

atenção à população rural 

em condição de extrema 

pobreza. 

0469 - Ampliação e qualificação 

da oferta de bens e serviços para 

os territórios, buscando a 

promoção da inclusão 

socioprodutiva, com a 

consolidação de 

empreendimentos econômicos, a 

estruturação de redes 

socioprodutivas da agricultura 

familiar, o apoio à infraestrutura 

e serviços nos territórios rurais e 

a gestão social, garantindo a 

constituição e fortalecimento dos 

Colegiados Territoriais, o apoio a 

processos de formação e de 

capacitação de agentes de 

desenvolvimento. 

210X 

Apoio ao 

Desenvolvimento 

Sustentável de 

Territórios Rurais - 

Produto: Território 

apoiado (unidade) 

 

 

QUADRO 97 - Alinhamento do Objetivo estratégico 9 com PPA e LOA 

Objetivo Estratégico 9: Gestão e Participação Social 

Programa Objetivo Iniciativa Ação 

2120 - Programa de 

Gestão e Manutenção do 

Ministério do 

Desenvolvimento 

Agrário 

- - 2000 Administração da 

Unidade 

 

 

 



  

QUADRO 98 - Alinhamento do Objetivo estratégico 10 com PPA e LOA 

Objetivo Estratégico 

10: 
Eficiência Operacional 

Programa Objetivo Iniciativa Ação 

2120 - Programa de 

Gestão e Manutenção 

do Ministério do 

Desenvolvimento 

Agrário 

- - 2000 
Administração da 

Unidade 

 

 

QUADRO 99 - Alinhamento do Objetivo estratégico 11 com PPA e LOA 

Objetivo Estratégico 

11: 
Gestão do Conhecimento 

Programa Objetivo Iniciativa Ação 

2120 - Programa de 

Gestão e Manutenção 

do Ministério do 

Desenvolvimento 

Agrário 

- - 2000 
Administração da 

Unidade 

 

 

QUADRO 100 - Alinhamento do Objetivo estratégico 12 com PPA e LOA 

Objetivo Estratégico 12: Satisfação das Equipes 

Programa Objetivo Iniciativa Ação 

2120 - Programa de Gestão e 

Manutenção do Ministério 

do Desenvolvimento Agrário 
- - 2000 

Administração da 

Unidade 

 

 

 

  



  

 

ANEXO IX: Complementa item 8.2 – Carta de serviços ao cidadão 

 

QUADRO 101 - Atendimento ao público externo 

Serviço 
Demandas 

solicitadas 

Demandas 

atendidas 

Prazo médio 

de 

atendimento 

Qtd locais de 

atendimento 

Avaliação 

qualitativa* 

Ofícios 3.377 3.377  1 Bom 

Memorandos 2.900 2.900  1 Bom 

Despachos 189 189  1 Bom 

Portarias 64 64  1 Bom 

Documentos 

diversos 
11.843 11.843  1 Bom 

Processos 6.314 6.314  1 Bom 

* Escala de avaliação: Ótimo; Bom, Regular ou Ruim. 

 

As informações do quadro acima demonstram as ações desempenhadas no exercício de 2014, 

relacionadas ao controle da execução das atividades de recebimento, registro e fluxo de documentos, 

processos, correspondências e demais expedientes da Secretaria da Agricultura Familiar. Atividades 

como numeração, distribuição e autuação de documentos, de acordo com as normas vigentes e 

procedimentos gerais para a formação e tramitação de processos e documentos em geral, buscando a 

adequada prestação de informações ao público externo. Estes procedimentos visam garantir o acesso 

aos documentos, resguardando aqueles que requeiram sigilo e restrições, disciplinando a reprodução, 

consulta e promovendo o arquivamento e desarquivamento de documentos em geral, atuando, 

inclusive, junto às demais Unidades do Ministério. 

 

  



  

ANEXO XI: QUADRO 28 - Resultados físicos e financeiros das principais ações orçamentárias do Objetivo 8 

 

AÇÕES Plano Orçamentário 

Financeiro 

previsto (LOA 

+ adicionais) 

Financeiro realizado (liquidado) Físico 

previsto 

Físico realizado Unidade de  

Medida Exercício RAP (1) Exercício RAP (1) 

15M2 

Aquisição de Máquinas 

e Equipamentos para 

Adequação de 

Infraestrutura Produtiva 

Municipal 

  

                

10X 

Apoio ao 

Desenvolvimento 

Sustentável de 

Territórios Rurais - 

Produto: Território 

apoiado (unidade) 

0001 

Desenvolvimento 

Territorial Rural 

Sustentável e Combate à 

Pobreza no Semiárido do 

Nordeste 

13.203.764 6.313.252 0 18000 9771 0 Família 

Beneficiada 

0003 

Apoio à Elaboração e 

Gestão Social dos Planos 

Territoriais de 

Desenvolvimento Rural 

Sustentável – PTDRS 

10.085.079 10.084.439 524.325 57 72 24 Território 

Apoiado 

0004 
Capacitação de Agentes de 

Desenvolvimento 

470.236 11.250 (2) 0 485 0 0 Agente 

Capacitado 

0005 

Fomento à Estruturação e 

Consolidação de Redes 

Sócio-Produtivas da 

Agricultura Familiar no 

Âmbito dos Territórios 

Rurais 

6.074.370 5.322.748 1.019.447 61 72 24 Empreendimento 

Apoiado 

0006 

Apoio a Projetos de 

Infraestrutura e Serviços 

em Territórios Rurais 

47.600.000 (*) 42.209.949 (*) 14.362.303 (*) 128 (*) 142 (*) 9 (*) Projeto  

Apoiado 

0008 

Fortalecimento e 

Valorização de Iniciativas 

Territoriais de Manejo e 

Uso Sustentável da 

Agrobiodiversidade 

200.000 0 0 1 0 0 Projeto  

Apoiado 

0009 

Territórios da Cidadania - 

Apoio a Projetos de 

Infraestrutura e Serviços 

em Territórios Rurais 

47.599.899 (*) 38.753.962 (*) 6.309.120 (*) 96 (*) 1 (*) 17(*) Projeto Apoiado 



  

AÇÕES Plano Orçamentário 

Financeiro 

previsto (LOA 

+ adicionais) 

Financeiro realizado (liquidado) Físico 

previsto 

Físico realizado Unidade de  

Medida Exercício RAP (1) Exercício RAP (1) 

000A 

Territórios da Cidadania - 

Fomento à Estruturação e 

Consolidação de Redes 

Sócio-Produtivas da 

Agricultura Familiar no 

Âmbito dos Territórios 

Rurais 

8.375.630 5.766.310 1.317.443 84 65 32 Empreen- 

dimento 

Apoiado 

000B 

Territórios da Cidadania - 

Apoio à Elaboração e 

Gestão Social dos Planos 

Territoriais de 

Desenvolvimento Rural 

Sustentável – PTDRS 

15.248.921 14.412.317 6.447.273 86 65 32 Território 

Apoiado 

000C 

Territórios da Cidadania - 

Capacitação de Agentes de 

Desenvolvimento 

6.400.000 0 0 6593 0 0 Agente 

Capacitado 

(*) Não estão computados dados relativos às emendas parlamentares. 

(1) Os dados do RAP referem-se apenas ao exercício 2013, por ser a informação financeira constante no SIOP. 

(2) O valor empenhado refere-se a reconhecimento de dívida, apoiado em decisão judicial, de Termo de Compromisso do exercício de 2002. 

Fonte: SIOP/2015 

  



  

 

ANEXO XII: Quantidade de veículos por categoria de uso e por regionalização. 

 

QUADRO 102 – Veículos por Categoria 

VEÍCULOS POR CATEGORIA 

Região UF Categoria QTD TOTAL Locados 

Centro Oeste 

DF 

Veículos de Representação 1 0 

Veículos de transporte Intitucional 6 5 

Veículos de Serviço Comum 3 14 

MT Veículos de serviço comum 8 0 

GO Veículos de serviço comum 8 0 

MS Veículos de serviço comum 10 2 

      36 2 

Norte 

AC Veículos de serviço comum 6 1 

AM Veículos de serviço comum 9 3 

AP Veículos de serviço comum 7 2 

PA Veículos de serviço comum 15 1 

RO Veículos de serviço comum 12 2 

RR Veículos de serviço comum 7 2 

TO Veículos de serviço comum 9 2 

      65 13 

Nodeste 

AL Veículos de serviço comum 11 3 

BA Veículos de serviço comum 12 3 

CE Veículos de serviço comum 9 2 

MA Veículos de serviço comum 13 2 

PB Veículos de serviço comum 10 2 

PE Veículos de serviço comum 11 2 

PI Veículos de serviço comum 12 3 

RN Veículos de serviço comum 6 1 

SE Veículos de serviço comum 6 1 

      90 19 

Sudeste 

ES Veículos de serviço comum 9 2 

MG Veículos de serviço comum 12 3 

RJ Veículos de serviço comum 8 2 

SP Veículos de serviço comum 8 1 

    Veículos de serviço comum 37 8 

SUL 

PR Veículos de serviço comum 5 1 

SC Veículos de serviço comum 7 1 

RS Veículos de serviço comum 7 1 

      19 3 

    TOTAL 247 45 

 

 

 

 

 

 



  

 

    

 TOTAL VEÍCULOS  

 DFDA 137 

VEÍCULOS 

OFICIAIS/LOCADOS/CEDIDOS 

 PNDTR 40  

 TERRA LEGAL 9  

 CEDIDOS   

 OAN 36  

 SRA 25  

  247  

    

    

    

 VEÍCULOS POR REGIÃO  

 

CENTRO 

OESTE 36  

 NORTE 65  

 NORDESTE 90  

 SUDESTE 37  

 SUL 19  

  247 
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ANEXO XIII: Relação dos sistemas e a função 

 

QUADRO 103 – Sistemas e Funções 

N° Sistema Função 

1 SIATER 
Controla o credenciamento de entidades prestadoras de serviços de ATER e auxilia no 

monitoramento da execução dos contratos de ATER firmados pelo MDA. 

2 wssmap_ater Serviço de consulta de DAPs ativas para o SIATER. 

3 SIATER Offline Sistema Offline do SIATER 

4 SABIDO 

Sist. Gerenc. Ações do Biodiesel: Permite o gerenciamento e monitoramento da inclusão 

produtiva da agricultura familiar no PNPB. Por meio do SABIDO, as empresas produtoras de 

biodiesel e as cooperativas da agricultura familiar informam ao MDA sobre os contratos e 

sobre as compras e vendas de matérias primas de agricultores familiares para fins de 

monitoramento do Selo Combustível Social. 

5 SIG@ LIVRE 

O sistema de Cadastro e Administração das Atividades de Assistência Técnica na Agricultura 

Familiar - SIG@LIVRE SUSTENTÁVEL é uma solução que informatiza a nova sistemática 

de apoio ao desenvolvimento sustentável da agricultura familiar (PRONAF Sustentável).  

6 BSM Offline Módulo Offline do SLS do Brasil Sem Miséria 

7 MAIS ALIMENTOS 

O sistema Mais Alimentos permite que o agricultor familiar escolha produtos e implementos 

agrícolas para modernização da produção. O sistema conta com cadastro de indústrias, 

cadastro e gerência de produtos, agendamento de oficinas para definição de regras e preços 

dos produtos, relatórios e gráficos gerenciais. 

8 CAPACITAÇÃO 
Cadastrar a programação e a execução de atividades de capacitação decorrentes de convênios 

firmados junto à SAF. 

9 CEDWEB 
Cadastrar árvores hierárquicas de entidades emissoras de DAP e seus representantes. 

Declaração de Aptidão ao PRONAF via web 

10 Gerência SAF Offline Gera login e senha para emissores de DAP e funcionalidades de apoio a gestão da DAP. 

11 WS INSS Webservice para autenticação dos sistemas do INSS 

12 WS AFI serviço de consulta de DAPs ativas para agentes financeiros 

13 WS CRESOL Webservices que verifica se uma dap é válida 

14 WS MDS Emite relatórios mensais de DAP para o MDS 

15 WS Apoio Serviço de integração dos sistemas Desativa e Gestão com banco de dados (PRONAF) 

16 DAP Offline Sistema de DAP para emissão sem internet e posterior transmissão online. 

17 Consulta CED 

Sistema que permite ao usuário localizar e identificar as entidades que possuem a autorização 

para Emissão da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) em cada Município do Território 

Nacional. 

18 Desativação DAP Interface disponibilizada para cancelamento de DAPs. 

19 DAP WEB Interface para cadastramento e geração de DAP – Declaração de aptidão ao Pronaf. Via Web 

20 EXTRATO DAP Interface para acesso aos extratos de Declaração de Aptidão ao Pronaf. 

21 WSSMAP ACESSO 
Webservice de autenticação de usuários: Autenticar usuários e retornar chaves dinâmicas de 

autorização 

22 WSSMAP DAP 
Webservice de recepção de DAP: Receber, criticar e persistir Declarações de Aptidão ao Pronaf 

das diferentes interfaces de EDI. 



  

N° Sistema Função 

23 SISFAF 
Sist. Da Feira da Agricultura Familiar: Controlar os empreendimentos da Feira de Agricultura 

Familiar.  

24 SMAP _GS 1.0 
Sistema de gestão do Garantia Safra, versão 1.0: Gerenciar, tanto em macro, como em micro 

dados a ação “Garantia Safra”. 

25 GS Web Sistema de Gestão do Programa Garantia Safra. 

26 CADUSER 
Cadastro de usuários do SMAP – Sistema de Monitoramento: Gerenciar, tanto em macro, 

como em micro dados a ação “Garantia Safra”, a partir da Safra 2007/2008. 

27 SPGSWEB Sistema de uso interno para seleção dos municípios para geração do arquivo de NIS. 

28 
Seaf -> Verificacao de 

Perdas 

Módulo construído no sistema SEAF para contemplar o controle das vistorias técnicas para 

detecção de perdas e emissão de laudos pelos técnicos de campo. 

29 SMAP_GS 2.0 
Gerenciar, tanto em macro, como em micro dados a ação “Garantia Safra”, a partir da Safra 

2007/2008. 

30 SEAF ADM 
Sistema de Uso Interno dos Analistas. O mesmo é utilizado para a administração do banco de 

dados e de todas as tabelas auxiliares dos sistemas do SEAF 

31 SEAF ATER 1.0 

Gerenciamento de processos de ATER para segurados, Unidades de Referência e Grupo B. 

Acompanhamento das lavouras seguradas e levantamento das informações para 

aprimoramento de ferramentas de gestão de riscos do SEAF. 

32 SEAF ATER 2.0 

Gerenciamento de processos de ATER para segurados, Unidades de Referência e Grupo B. 

Acompanhamento das lavouras seguradas e levantamento das informações para 

aprimoramento de ferramentas de gestão de riscos do SEAF. 

33 SEAF CORP 
Sistema de Uso Interno dos Analistas. O mesmo é utilizado para a administração do banco de 

dados e de todas as tabelas auxiliares dos sistemas do SEAF.  

34 SEAF CRIOULA 

Controlar o cadastro nacional das entidades e suas respectivas cultivares, emitindo certificação 

para as mesmas e suas cultivares. Controle das culturas de sementes tradicionais, locais ou 

crioulas. 

35 
SEAF ATER 

GARANTIA SAFRA 

Gerenciamento de processos de ATER para segurados, Unidades de Referência e Grupo B. 

Acompanhamento das lavouras seguradas e levantamento das informações para 

aprimoramento de ferramentas de gestão de riscos do SEAF. 

36 
SEAF ATER GRUPO 

B 

Gerenciamento de processos de ATER para segurados, Unidades de Referência e Grupo B. 

Acompanhamento das lavouras seguradas e levantamento das informações para 

aprimoramento de ferramentas de gestão de riscos do SEAF. 

37 SEAF QUESTE 

Gerenciamento de processos de ATER para segurados, Unidades de Referência e Grupo B. 

Acompanhamento das lavouras seguradas e levantamento das informações para 

aprimoramento de ferramentas de gestão de riscos do SEAF. 

38 Mais Gestão 
Oferece o serviço de diagnóstico da gestão de cooperativas no intuito de levar assistência 

técnica e promover a inserção e qualificação dos projetos de agricultura familiar. 

39 SIG 
Sist. De Informações Gerenciais: Lançamento, acompanhamento e avaliação das atividades 

desenvolvidas pela Secretaria de Desenvolvimento Territorial 

40 SIT 

Sist. De Informações Territoriais: Banco de dados estatístico, para acesso interno e externo, 

contendo cerca de 300 variáveis que se orienta pelo recorte territorial. As variáveis estão 

organizadas dentro dos temas: Agropecuária, Demografia e População, Desigualdade 

Regional, Economia e Trabalho, Educação, Demanda Social, Saúde, Programa Bolsa Família 

e Indicadores de Desenvolvimento. 



  

N° Sistema Função 

41 SGE 

Sist. De Gestão Estratégica: O SGE é uma ferramenta que a SDT/MDA disponibiliza para que 

os Colegiados Territoriais e os diferentes gestores da Política de Desenvolvimento Territorial, 

qualifiquem seu próprio desempenho a partir da gestão de informações e de processos de 

comunicação. 

42 ARCA 
Arca das Letras: Cadastrar dados das comunidades rurais e dos Agentes de Leitura que 

receberam a biblioteca em sua comunidade 

43 SAC 

Sist. De Análise Contratação: O SAC deve ser utilizado, essencialmente, pela equipe da 

Unidade Técnica Estadual, para analisar as propostas de financiamento introduzidas pelas 

Entidades Parceiras no Sistema de Qualificação da Demanda, registrar os trâmites e ajustá-las 

conforme necessário para viabilizar a contratação. 

44 Portal Terra Web Sistema de Gestão Territorial Web: composto pelos módulos TerraSGT, TerraSIG e TerraWEB 

45 Módulo Desktop 
Sist. Gestão Territorial: Apoiar os OET nas atividades de gestão e gerenciamento da base de 

dados espacial gerada a partir do georreferenciamento dos imóveis rurais do estado 

46 SIG/CF 

Sist. De Informações Gerenciais do Crédito Fundiário: O sistema registra os grupos de famílias 

interessadas em acessar o Crédito Fundiário; permite o acompanhamento da tramitação das 

propostas de financiamento; e armazena os dados relativos aos contratos de financiamento 

firmados pelos agentes financeiros. 

47 SIMON 

Sist. Monitoramento de Projetos: Prover informações das ações a serem implementadas pelas 

associações dos beneficiadas, desde o planejamento dos projetos, passando pela 

implementação de infraestrutura até a escolha e implantação de culturas; 

48 SISFIN 
Sist. De Informações Financeiras: O sistema armazena os dados fornecidos pelos agentes 

financeiros relativos à contratação, à liberação e à restituição de recursos de financiamento.  

49 SMMT 

Sist. De Monitoramento do Mercado de Terras: Calcula o preço de referência para o imóvel 

financiado, acompanha a dinâmica do mercado de terras e calcula o valor do bônus adicional 

do imóvel, estimulando a negociação do preço final 

50 SQD 

Sist. De Qualificação de Demanda: O Sistema de Qualificação da Demanda do Programa 

Nacional de Crédito Fundiário (SQD) tem como objetivo principal registrar as propostas de 

financiamento do Programa, com informações iniciais. 

51 SRC 

Sist. De Registro de Contratação: O Sistema de Registro e Contratação (SRC) é o sistema 

responsável pelo armazenamento dos dados relativos aos contratos de financiamento firmados 

pelos agentes financeiros. 

52 PCTPLAN 
Sist. De Controle de Projetos de Cooperação Técnica: Sistema para Controle de Projetos de 

Cooperação Técnica da Secretaria de Reordenamento Agrário 

53 SREDE 

Sist. De Cadastro de Rede de Apoio: O sistema permite o cadastro e a habilitação de técnicos 

e instituições que integram a rede de apoio fornecendo uma visão da capilaridade e da 

qualificação dessa rede. 

54 
SISTERLEG 

CADASTRO 
Sistema offline para coleta e cadastro de informação pessoal dos requerentes.  

55 SISTERLEG GEO Sistema para assimilação e gestão de parcelas georreferenciadas pelo Programa Terra Legal.  

56 
SISTERLEG 

TITULAÇÃO 

Sistema para acompanhamento, gestão e instrução processual dos processos de regularização 

fundiária.  

57 
SISTERLEG 

ACERVO 
Sistema para acompanhamento de processos digitalizados na região de Altamira/PA 



  

N° Sistema Função 

58 PORTAL MDA Site do MDA 

59 SISPAC2 

Gestão do PAC2: Sistema do Programa de Aceleração do Crescimento. Visa o cadastro de 

prefeituras para aquisição de máquinas e equipamentos para recuperação de estradas vicinais, 

bem como o acompanhamento da utilização destas máquinas. 

60 SIM 
Sistema de Informações Municipais: Permite a visualização consolidada de indicadores 

relacionados às ações desempenhadas pelo Ministério. 

61 Portal Rede Brasil 

O Portal RBR permite que agricultores familiares de todo o Brasil, por meio de suas 

associações e cooperativas, negociam diretamente com fornecedores e empresas de transporte 

a compra e a entrega de insumos necessários para qualificar ainda mais a sua produção. 

 



  

ANEXO XIV: Eventuais necessidades de novos sistemas informatizados ou funcionalidades 

 

QUADRO 104 – Necessidades de novos sistemas 

N° 
Necessidade 

(sistema/funcionalidade) 
Justificativa Medidas Programadas e/ou em curso 

1 
Reconstrução do sistema que atende 

ao Programa Territórios da Cidadania 

O sistema foi desenvolvido numa 

plataforma de gestão de conteúdo 

(CMS11), já descontinuada (Open 

Acs) e, portanto, sem possibilidade de 

evoluções ou manutenções. 

Construção de novo sistema aderente à atual 

arquitetura de desenvolvimento de sistemas 

(não iniciada). 

2 Projeto Dom Helder Câmara 

O sistema foi desenvolvido numa 

plataforma de gestão de conteúdo 

(CMS1), já descontinuada (Open 

Acs) e, portanto, sem possibilidade de 

evoluções ou manutenções. 

Construção de novo sistema aderente à atual 

arquitetura de desenvolvimento de sistemas 

(não iniciada). 

3 

Integração de dados do MDA com 

dados de outros órgãos da 

Administração Pública Federal, como 

por exemplo, Receita Federal do 

Brasil (Base de dados de CPF e 

CNPJ), Ministério do Trabalho e 

Emprego (Base de dados de RAIS), 

INCRA, Banco Central, Ministério 

da Previdência social, dentre outros. 

 Viabilizar integridade de 

dados; 

 Criticar e tratar 

inconsistências cadastrais; 

 Atender às recomendações 

de órgão de controle. 

 Assinatura de Acordos de 

Cooperação Técnicas – ACT, com 

os órgãos detentores dos dados 

(em andamento); 

 Criação da plataforma de 

integração do ministério (em 

andamento); 

 Implantação da integração com os 

sistemas finalísticos (em 

andamento).  

4 

Reconstrução dos Sistemas que 

atendem ao sistema de  Declaração de 

Aptidão ao PRONAF – DAP 

 Conceito arquitetural no 

qual os sistemas foram 

desenvolvidos não reflete a 

atual necessidade de 

negócio; 

 Dificuldade de  uso e 

manutenção da informação; 

 Problemas de usabilidade; 

 Descontinuidade de 

tecnologias empregadas no 

desenvolvimento dos 

sistemas. 

 Elaboração da nova arquitetura 

compatível com a realidade do 

negócio (não iniciada); 

 Adoção da nova arquitetura de 

sistemas para desenvolvimento do 

novo sistema (não iniciada). 

5 
Reconstrução do sistema que atende 

ao Programa Garantia Safra 

 Conceito arquitetural no 

qual os sistemas foram 

desenvolvidos não reflete a 

atual necessidade de 

negócio; 

 Dificuldade de  uso e 

manutenção da informação; 

 Problemas de usabilidade; 

 Descontinuidade de 

tecnologias empregadas no 

desenvolvimento dos 

sistemas. 

 Elaboração da nova arquitetura 

compatível com a realidade do 

negócio (não iniciada); 

 Adoção da nova arquitetura de 

sistemas para desenvolvimento do 

novo sistema (não iniciada). 

6 
Construção de novos módulos no 

Sistema Informatizado de ATER  

Atender alterações no controle da 

execução de atividades ligadas à 

assistência técnica e extensão rural. 

 Novo módulo de planejamento 

(em andamento); 

 Novo módulo de Diagnóstico (em 

andamento). 

                                                 
11 Content Management System – CMS  



  

N° 
Necessidade 

(sistema/funcionalidade) 
Justificativa Medidas Programadas e/ou em curso 

7 
Elaboração e Construção do Cadastro 

da Agricultura Familiar 

 Proporcionar integridade 

nos dados dos beneficiários 

das políticas públicas 

executadas pelo MDA; 

 Facilitar relatórios de 

monitoramento da execução 

das políticas; 

 Facilitar a integração de 

dados de benficiários entre 

os sistemas que suportam as 

diversas políticas. 

 Levantamento de necessidades 

(não iniciada); 

 Elaboração da nova arquitetura 

compatível com a realidade do 

negócio (não iniciada); 

 Adoção da nova arquitetura de 

sistemas para desenvolvimento do 

novo sistema (não iniciada). 
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ANEXO XV: Relação dos contratos que vigeram no exercício de referência do relatório de gestão 

 

QUADRO 105 – Contratos de Informática que vigeram em 2014 

Nº do 

Contrato 
Objetivo Vigência 

Fornecedores 

Custo 

Valores 

Desembolsados 

2014 

Análise Critica 
CNPJ Denominação 

N° 

135/2013 

Contratação de serviços de suporte a 

ambiente computacional de infraestrutura 

de redes, seus meios de comunicação, 

sistemas funcionais e processos e execução 

em 1° (central de serviços), 2° (suporte a 

usuário) e 3° (suporte à infraestrutura) 

níveis. 

10/12/2014 07.171.299/0001-96 CENTRA IT  
R$ 

7.027.362,36 

R$ 

5.547.990,36 

A prestadora de serviço é a 

principal fornecedora de 

atendimento de nível técnico 

com Help Desk, atendimento 

in loco e de infraestrutura. O 

Contrato é aderente às IN 

04/SLTI. 

N° 06/2014 

Aquisição de subscrição para suporte 

técnico do sistema operacional Suse Linux 

Interprese Server. 

  

21/02/2015 12.625.657/0001-23 BK TECH 
R$ 

1.503.000,00 

R$ 

1.228.000,00 

A empresa fornece as licenças 

do sistema operacional mais 

utilizado nos servidores de 

sistemas e serviços do MDA. 

Além de prestar consultoria 

de alto nível técnico na 

solução de eventuais 

problemas.. 

N° 

134/2014 

Aquisição de appliance para Backup, 

incluindo licença, suporte técnico e direito 

de atualização de versão.  

15/09/2015 02.277.205/0001-44 VERT 
R$ 

2.829.580,000 

R$ 

2.568.200,00 

A prestadora de serviço 

fornece os equipamentos de 

backup, altamente necessários 

à instituição. 

N° 04/2014 Aquisição de ativos de redes 

Três anos após 

recebimento 

definitivo 

05.847.161/0001-39 INNOVA 
R$ 

3.245.114,00 

R$ 

3.166.114,00 
A empresa fornece 

equipamentos de rede, desde 

aparelhos sem fio aos 

equipamentos centrais do 

Data Center do MDA. N 161/2014 Aquisição de ativos de redes 

Três anos após 

recebimento 

definitivo 

05.847.161/0001-39 INNOVA 
R$ 

2.791.246,00 
R$ 0,00 

N° 16/2012 

Contratação de serviços especializados em 

Tecnologia da Informação e de 

Gerenciamento de Conexão à Infovia 

24/06/2014 33.683.111/0001-07 INFOVIA R$349.500,00 R$ 200.392,82 

A Infovia é o canal seguro de 

internet e rede do Governo 

Federal. Este serviço é 
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Nº do 

Contrato 
Objetivo Vigência 

Fornecedores 

Custo 

Valores 

Desembolsados 

2014 

Análise Critica 
CNPJ Denominação 

Brasília, necessários à consecução das 

atividades do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário 

mantido pelo Serpro. 

N° 51/2014 

Contratação do SERPRO para fornecimento 

de certificação digital e conexão a Infovia 

Brasília. 

08/07/2015 33.683.111/0001-07 INFOVIA  

R$ 296.114,62 

(valor 

empenhado 

para 2014) 

R$ 202.382,60 

Os certificados digitais são 

maneiras de garantir a 

identidade e integridade de 

sistemas e acessos do 

Ministério. Este serviço é 

mantido pelo Serpro. 

N° 40/2012 

Aquisição de equipamentos servidores para 

compor o parque computacional do 

Ministério do Desenvolvimento Agrário, 

incluindo a sua instalação e garantia. 

19/02/2016 94.316.916/0003-60 LTA RH  R$ 327.750,00 R$ 0,00 

Os servidores entregues, da 

marca DELL, hoje são 

responsáveis por todos 

sistemas e serviços mantidos 

em ambiente de produção pela 

CGMI. 

N° 33/2012 Aquisição de microcomputadores . 14/10/2015 61.797.924/0007-40 

HP (HEWLETT-

PACKARD 

BRASIL LTDA) 

R$ 

1.862.425,00 
R$ 0,00 

Equipamentos da marca HP 

foram adquiridos para 

atendimento da demanda 

proveniente das áreas do 

MDA e seus colaboradores 

(servidores, estagiários, etc). 

N° 33/2014 

Contratação de empresa especializada no 

fornecimento de licenças na modalidade 

Select Plus incluindo o benefício de 

softwares e sistema operacionais da 

Microsoft, destinados aos equipamentos ( 

estação de trabalho, servidores de 

aplicações, banco de dados e outros sistemas 

de infraestrutura de TI), com o respectivo 

fornecimento de mídias, garantia de 

atualização das versões e suporte técnico 

on-site. 

11/06/2017 01.516.572/0001-90 
COMPUSOFTW

ARE 

R$ 

4.296.380,00 

R$ 

4.146.092,00 

O MDA utiliza sistemas 

legados, porém de alta 

complexidade e 

comprometimento com as 

políticas que executa, como  

DAP e o Garantia Safra, 

dentre outros. 

N° 15/2014 Aquisição, instalação e configuração de 05/05/2015 10.646.995/0001-16 DCL R$ R$ 673.724,00 Numa instituição que cresce 
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Nº do 

Contrato 
Objetivo Vigência 

Fornecedores 

Custo 

Valores 

Desembolsados 

2014 

Análise Critica 
CNPJ Denominação 

solução de virtualização VMWARE e a 

contratação dos serviços de suporte técnico 

e treinamento, de modo a atender às 

necessidades do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário, conforme 

especificações técnicas descritas no Termo 

de Referencia. 

1.052.654,00 anualmente, tanto em 

tamanho, como em número de 

demandas, a virtualização não 

só garante economicidade, 

mas também melhor 

utilização dos recursos e 

gerenciamento do ambiente 

computacional. 

N° 12/2014 

Aquisição de solução integrada de 

segurança de perímetro, que possibilite a 

visibilidade e controle de tráfego, filtragem 

de conteúdo Web, prevenção contra ameaça 

de redes modernas, filtro de dados, VPN e 

controle granular de banda de rede, 

compreendendo fornecimento de 

equipamento e software integrados, 

appliance, serviços de configuração, 

instalação, transferência de conhecimento, 

licenciamento, garantia de atualização e 

funcionamento, com suporte técnico.  

14/04/2016 09.137.728/0001-34 NTSEC 
R$ 

1.641.045,00 

R$ 

1.437.045,00 

Para garantir que as 

informações mantidas pela 

CGMI, as informações 

trocadas pelos colaboradores 

do MDA e ainda, o correto uso 

dos recursos de rede e dados, 

é imprescindível a existência 

de equipamentos de segurança 

– Firewalls. 

N° 57/2014 

Aquisição de solução integrada de 

segurança de perímetro, que possibilite a 

visibilidade e controle de tráfego, filtragem 

de conteúdo Web, prevenção contra ameaça 

de redes modernas, filtro de dados, VPN e 

controle granular de banda de rede, 

compreendendo fornecimento de 

equipamento e software integrados, 

appliance, serviços de configuração, 

instalação, transferência de conhecimento, 

licenciamento, garantia de atualização e 

funcionamento, com suporte técnico.  

14/04/2016 09.137.728/0001-34 NTSEC 
R$ 

1.154.925,00 
R$1.075.045,00 

N° 115/2014 
Contratação de empresa especializada na 

prestação de serviços de assistência técnica 
12/08/2015 

01.1354.191/0001-

47 
SERVIX R$ 839.000,00 R$ 839.000,00 

Todos os dados do MDA 

ficam armazenados em um 
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Nº do 

Contrato 
Objetivo Vigência 

Fornecedores 

Custo 

Valores 

Desembolsados 

2014 

Análise Critica 
CNPJ Denominação 

mediante a manutenção preventiva e 

corretiva, atualização de versão, com 

fornecimento de peças e acessórios de 

reposição para NetApp Modelo FAS1340A, 

pertence ao acervo do Ministério do 

desenvolvimento Agrário. 

servidor de armazenamento – 

Storage – o qual necessita de 

garantia e suporte. 

N° 105/2011 

Contratação de empresa de Tecnologia da 

Informação para o atendimento de 

demandas do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário referente à 

Sustentação e apoio ao desenvolvimento de 

sistemas e portais, conforme especificações 

técnicas e condições de execução 

discriminadas neste Edital e seus anexos. 

23/12/2014 03.143.181/0001-01 
Cast Informática 

S.A 

R$ 

1.719.416,88 
1.718.608,01 

Estes 03 (três) contratos 

mantêm as equipes 

responsáveis pela manutenção 

e evolução dos sistemas do 

MDA, a nível de análise, 

programação e administração 

de dados.. 

N° 107/2011 

Contratação de serviços de Tecnologia da 

Informação referente ao atendimento de 

demandas do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário para serviço de 

Administração de Dados do MDA. 

  

23/12/2014 03.143.181/0001-01 
Cast Informática 

S.A 
R$ 642.746,05 655.491,72 

N° 106/2011 

Contratação de serviços de Tecnologia da 

Informação referente ao atendimento de 

demandas do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário para serviço de 

Análise de Sistemas contemplando todos os 

sistemas corporativos em uso no MDA, bem 

como apoio ao desenvolvimento de novos 

sistemas, conforme especificações 

constantes em edital e termo de referência, 

relativo ao lote nº 02, conforme 

especificações técnicas e condições de 

execução discriminadas no edital do Pregão 

nº 28/2011 e seus anexos. 

23/12/2014 58.069.360/0001-20 

Stefanini 

Consultoria e 

Assessoria  em 

Informatica S/A 

R$ 

1.238.568,49 

R$ 

1.225.376,28 
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Responsáveis pelas informações prestadas: 

 
MARIA FERNANDA RAMOS COELHO 

Secretária-Executiva 

 

RAFAEL CARLOS DE OLIVEIRA 

Secretário-Executivo Adjunto 

 

ONAUR RUANO 

Secretaria de Agricultura Familiar 

 

ADHEMAR LOPES DE ALMEIDA 

Secretaria de Reordenamento Agrário 

 

JOSÉ HUMBERTO OLIVEIRA 

Secretaria de Desenvolvimento Territorial 

 

SÉRGIO ROBERTO LOPES 

Secretaria Extraordinária de Regularização Fundiária na Amazônia Legal 

 

JOSÉ ROBERTO OLIVEIRA MARTINS 

Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração 

 

CÉLIA HISSAE WATANABE 

Diretoria de Políticas para as Mulheres Rurais e Quilombolas 

 

GERCINO JOSE DA SILVA FILHO 

Ouvidoria Agrária Nacional 

 

EUZE HAGAPITO GUEDES 

Assessoria de Comunicação 

 

ROBERTO WAGNER RODRIGUES 

Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento Rural 

 

VIVIAN CRISTINA RIBEIRO BARBOSA 

Coordenação-Geral de Convênio 

 

CARLOS ALBERTO RONCISVALLE 

Coordenação-Geral de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade - Substituto 

 

SUESLEY LINS ROCHA CAROLINO 

Coordenação-Geral de Administração e Recursos Humanos - Substituta 

 

BRUNO MESQUITA SANTANA 

Coordenação-Geral de Modernização e Informática 


