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SIASG - Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais  
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SAF – Secretaria de Agricultura Familiar 
SDT – Secretaria de Desenvolvimento Territorial 
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UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina 
UG - Unidade Gestora   
UnB – Universidade de Brasília 
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1- Apresentação 
 

O Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) tem como missão precípua realizar a reforma 
agrária, aperfeiçoar sua política fundiária e desenvolver e ampliar a agricultura familiar. No âmbito de 
sua missão, o Ministério atua fortemente para que o país alcance o desenvolvimento rural sustentável 
e solidário, o crescimento sustentável e o desenvolvimento das capacidades humanas e de autogestão 
nos territórios rurais numa visão participativa e plural.  

O Ministério estruturou suas ações em quatro eixos: agrícola, fundiário e de cidadania e 
qualidade de vida no campo. Nesse sentido, trabalha para o fortalecimento e a expansão da agricultura 
familiar e a aceleração da reforma agrária, definidas como diretrizes prioritárias em seu plano 
estratégico, aprovado pela Portaria Nº 424 de 23 de dezembro de 2015. 

Os objetivos traçados para essas diretrizes incluem ações para a promoção do 
desenvolvimento rural sustentável e solidário nas seguintes frentes: o fortalecimento do 
cooperativismo e a agroindustrialização; a agregação de valor à produção e a promoção do aumento 
da renda dos agricultores e das agricultoras familiares; a produção de alimentos saudáveis; sucessão 
rural; transição agroecológica; fornecimento de assistência técnica para a consolidação de sistemas de 
produção sustentáveis a partir do conhecimento científico, empírico e tradicional;  atenção a 
agrobiodiversidade e as questões hídricas; moradias rurais;  educação no campo e   reforma agrária.  

Com essa vasta cobertura de ações, o MDA se tornou responsável, em seus 20 anos de criação, 
por grande parte das políticas públicas sobre o rural previstas na Constituição Federal, o que demanda 
um protagonismo capaz de contribuir para a redução das desigualdades regionais e sociais e para o 
desenvolvimento econômico no campo. Importante ressaltar que o meio rural abrange grande parte 
do território brasileiro, abrigando 5,2 milhões de estabelecimentos produtores, dos quais 84% são da 
agricultura familiar.  
 

O presente Relatório de Gestão descreve, na sua essência, os resultados e desafios a partir de 
análises técnicas dos responsáveis pelos objetivos estratégicos previsto no Plano. As análises foram  
estruturadas em conformidade com o disposto na Instrução Normativa TCU nº 63/2010, Decisão 
Normativa - TCU nº 146 de 30 de setembro de 2015, Decisão Normativa TCU nº 147/2015 e Portaria 
TCU nº 321/2015, observando as orientações da Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do 
Meio ambiente – SecexAmbiental (unidade técnica do TCU à qual está vinculada o MDA) descritas nas 
orientações para preenchimento e layout de apresentação, conforme ata de formalização do processo 
de customização de 27 de fevereiro de 2016. 

O conteúdo deste Relatório de gestão servirá como insumo para realização de um balanço do 
plano estratégico e para o aprimoramento de mecanismos de avaliação e monitoramento, abrindo 
possibilidades para o aperfeiçoamento das políticas, o que permitirá maior eficácia das ações e a 
produção de resultados concretos para a nossa sociedade, além de trazer novos avanços institucionais. 
Em particular, este Relatório servirá como um guia para a realização de mudanças necessárias nas 
políticas e programas, servindo como um instrumento valioso para sociedade acompanhar as ações 
estratégicas do Ministério. 
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2- Visão geral da unidade prestadora de contas 

2.1- Identificação da unidade 

MDA 
Ministério do Desenvolvimento Agrário 
 

Poder e órgão de vinculação 

Poder: Executivo 

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

Identificação da Unidade Jurisdicionada (UJ) 

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

Principal atividade: Organização Agrária Código CNAE: 8411600 

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

Contatos  

Telefones/fax: 61 2020-0004 / 61 2020-0055 

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

Endereço eletrônico: secexecutiva@mda.gov.br 

Página na internet: www.mda.gov.br  

 

Identificação das Unidades Jurisdicionadas Consolidadas e UGs 

Nome CNPJ Código SIAFI Código SIORG 

Secretaria-Executiva 01.612.452/0001-97 490001 44813 

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 

 

Identificação dos administradores 

Cargo Nome CPF Período de gestão 
Secretário-Executivo Maria Fernanda Ramos Coelho 318.455.334-53 24 /02/2015 

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

Secretário de Agricultura Familiar Onaur Ruano 750.082.548-04 03/02/2015 

Secretário de Desenvolvimento 
Territorial 

José Humberto Oliveira 171.052.265-81 10/02/2015 

Secretário de Regularização Fundiária na 
Amazônia Legal 

Sérgio Roberto Lopes 523.873.569-34 16/02/2012 

Substitutos    

Diretor do NEAD Roberto Wagner da Silva 
Rodrigues 

263.776.753-72 14/04/2015 

Chefe de Gabinete Raquel Santori   

Chefe de Gabinete Ronaldo Ribeiro   

Diretor  Mauro de Oliveira Pires 565.406.041-49 13/08/2015 

  

http://www.mda.gov.br/
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2.2- Finalidade e competências institucionais 
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. 

 

 

Normas da UJ  

Norma Endereço para acesso 

Decreto nº 7.255 -Estrutura http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7255.htm 

Constituição Federal, art. 184 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm 

Lei 4.504 –Estatuto da Terra http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4504compilada.htm 

Lei ° 10.267 – Cadastro Nacional e 
Imóveis Rurais 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10267.htm 

Lei 11.952 – regularização 
fundiária na Amazônia Legal 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11952.htm 

Lei 13.001 – reforma agrária e 
liquidação de créditos 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/Lei/L13001.htm 

Decreto 8445 - SUASA http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8445.htm 

Decreto Nº 8473 – gêneros 
alimentícios 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8473.htm 

PORTARIA Nº 60, DE 20 DE 
NOVEMBRO DE 2009 

http://www.mda.gov.br/sitemda/pagina/legisla%C3%A7%C3%A3o-da-estrutura-
organizacional 

Portaria MDA nº 19 de 
03/04/2009 –Regimento interno 

http://www.mda.gov.br/sitemda/pagina/legisla%C3%A7%C3%A3o-da-estrutura-
organizacional 

Outros documentos Endereço para acesso 

Mapa estratégico www.mda.gov.br/sitemda/sites/sitemda/files/user_img_21/PLANEJAMENTO_ESTRATEGICO_2
015_2018_BAIXA.pdf 

Planejamento estratégico www.mda.gov.br/sitemda/sites/sitemda/files/user_img_21/PLANEJAMENTO_ESTRATEGICO_2
015_2018_BAIXA.pdf 

Indicadores de desempenho 
utilizados na gestão 

www.mda.gov.br/sitemda/sites/sitemda/files/user_img_21/PLANEJAMENTO_ESTRATEGICO_2
015_2018_BAIXA.pdf 

Organograma http://www.mda.gov.br/sitemda/pagina/organograma 
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2.3- Ambiente de atuação 
O Ministério de desenvolvimento agrário (MDA) é responsável pela formulação, coordenação 

e supervisão das políticas de reforma agrária e desenvolvimento da agricultura familiar. O Ministério 
atualmente desenvolve suas ações em quatro eixos de atuação: agrícola, fundiário, cidadania e 
qualidade de vida e gestão.  No eixo agrícola, considera-se a produção familiar imbuída de estratégias 
de sustentabilidade que busca por novas relações entre o homem e o meio ambiente como parte do 
processo de produção, valorizando as potencialidades locais e a biodiversidade, identificando-se com 
saberes e culturas locais do espaço agrário, tendo a agroecologia como modelo e lógica de produção. 

No eixo fundiário, o Ministério realiza ações de reforma e reordenamento agrário, 
regularização fundiária e gestão de terras. Nos últimos 10 anos, mais de 46 milhões de hectares foram 
utilizados para a reforma agrária, com aproximadamente 1,5 milhão de hectares em áreas rurais com 
títulos entregues, o que ilustra a dimensão da extensão dos programas do MDA na área fundiária e 
seus desafios para os próximos anos. 

No que diz respeito ao eixo de cidadania e qualidade de vida, é função do MDA atender às 
demandas sociais por educação do campo, moradia rural, prover serviços públicos e espaços de 
convivência social aos assentados e agricultores, povos e comunidades tradicionais, além de criar 
oportunidades de trabalho, renda no contexto da produção agrícola familiar sustentável, com uma 
abordagem preferencialmente territorial. Dentro de eixo também se encontram ações integradas com 
outros ministérios, governos estaduais e entidades da sociedade civil que colaboram para criar 
condições de acesso das famílias à água e a produção de alimentos e às tecnologias sociais que 
instrumentalize os estabelecimentos rurais no âmbito da agricultura familiar e da reforma agrária. 

Em sua gestão interna, o Ministério propôs uma nova estrutura organizacional em que trabalha 
dentro de um ciclo de planejamento, execução, controle/monitoramento, avaliação e ações de 
melhoria. Outras ações de fortalecimento institucional incluem a capacitação por competência, 
utilização do orçamento como instrumento gerencial e estratégico, avaliação de políticas, 
planejamento estratégico recorrente e revisado, integração com o INCRA, participação efetiva dos 
delegados federais e constante adaptação da estrutura organizacional para responder aos desafios das 
políticas. 
 
2.3.1- Ambiente de atuação da unidade 
 

EIXO FUNDIÁRIO 
 

O acesso à terra é uma das ações mais importantes do MDA, uma vez que proporciona o 
desencadeamento de ações positivas às crescentes demandas por alimentos, geração de 
oportunidades no campo, combate ao êxodo rural e geração de riqueza no campo através do estímulo 
a um modelo de produção ambientalmente sustentável. Em particular, a Reforma Agrária, abordada 
como uma das ações direcionadas para segmentos sociais específicos está descentralizada ao Instituto 
Nacional de Reforma Agrária – INCRA. Uma parte do território, constituído pela Amazônia Legal está 
vinculada diretamente ao Ministério, com sua operacionalização a cargo do INCRA. Dessa forma, o 
MDA atua no tema da Reforma Agrária de maneira complementar ao INCRA por não se valer do 
instrumento da desapropriação, promovendo o acesso à terra através do financiamento da aquisição 
de imóveis rurais pelo Programa nacional de Crédito Fundiário (PNFC). Por seu caráter estruturante, a 
PNCF possibilita a superação de condições de extrema pobreza e agricultores familiares sem-terra ou 
mini fundistas, promovendo o acesso a ativos fundiários, perspectiva de ocupação e renda e melhora 
nas condições sociais. 

O Ministério assim trabalha com uma visão ampliada de Reforma Agraria, dentro de 
perspectivas mais abrangentes de governança fundiária, o que inclui a gestão de terras e o 
reordenamento agrário. Em relação ao reordenamento da estrutura fundiária O MDA prover 
certificação, pela Internet, de perímetros georreferenciados das propriedades rurais, conferindo mais 
agilidade, transparência e segurança aos processos. O conhecimento da malha fundiária permite 
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subsidiar as ações de Regularização fundiária como, por exemplo, no âmbito da Amazônia Legal. Por 
meio de convênios com os governos estaduais também são realizadas titulações. Essas ações visam  a 
entrega de títulos e também aprimorar as inovações que vêm sendo implementadas, como a previsão 
de homologação de processos e sua automação para destinação de terras o que acelerará a instrução 
processual, a emissão dos títulos e dará maior segurança e transparência no processo de titulação.  

No âmbito da Gestão territorial e governança, o MDA atua por meio dos colegiados territoriais 
no sentido de implementar políticas públicas nos territórios rurais. Os colegiados territoriais 
funcionam como espaço de integração, concentração e articulação das ações para o desenvolvimento 
nos 239 territórios presentes no Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Territórios 
Rurais (PRONAT), mostrando assim o esforço do governo em estimular e fortalecer a atuação destas 
instâncias de participação na gestão social das políticas públicas. Em função de uma avaliação para 
uma efetiva retomada do Programa Territórios da Cidadania (PCT), não houve matriz de ações em 
2015. Uma nova proposta para seu aperfeiçoamento está em fase de finalização com Ministérios e 
Comitê Gestor Nacional, e deve ser implementada a partir de 2016.   

Ainda na perspectiva do território o MDA atua na mobilização de recursos para 
comercialização, armazenamento, logística e abastecimento de produtos da agricultura familiar, além 
de fomento à agroecologia e estruturação de Serviços de Inspeção Sanitária /SUASA.  Para os 
territórios Rurais que tiveram os Comitês Temáticos constituídos de Mulheres, de Jovens e de Povos e 
Comunidades Tradicionais, foi adotado um valor adicional por Comitê e por Projeto, resultando em 
ampliação de políticas específicas para o tema. Além disso, o MDA atua com ênfase no semi-árido por 
meio do projeto Dom Hélder.  

Um tema em que o MDA atua fortemente é a Paz no campo. Os conflitos por causa da terra 
no país tem sido objeto de grande preocupação do poder público.  A histórica concentração de terras 
no Brasil que remonta a colonização do país e recentemente nas últimas décadas os processos dos 
movimentos sociais rurais que passaram a se articular e reivindicar uma melhor distribuição fundiária 
- mais significativamente representados pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) - 
são questões centrais e que se agravaram em disputas por latifúndios reivindicados por esses 
movimentos. Esses últimos passaram a ocupar latifúndios que consideravam improdutivos ou 
subutilizados, e que tinham em contrapartida a reação violenta por parte de latifundiários, valendo-se 
de seguranças armados e milícias contra as ocupações.  

Diante deste cenário a Ouvidoria Agrária Nacional, que tem a missão de atuar nesse contexto 
de conflitos no campo, é responsável pelos trabalhos da Comissão Nacional de Combate à Violência 
no Campo (CNVC. 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. 
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-terra. Após o recebimento de uma demanda a OAN identifica os órgãos envolvidos e inicia 
os trabalhos de gestão, expedindo documentos, agendando reuniões e adotando as providências para 
a garantida da paz no campo.  
 

EIXO AGRÍCOLA 
 

A oferta de políticas públicas de desenvolvimento rural tem sido realizada por meio de 
programas como Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e suas 
modalidades, da Reforma Agrária, Garantia Safra, Pronatec Campo, PAC Equipamentos e Minha casa 
Minha Vida Rural. A identificação e qualificação de agricultores familiares por meio da Declaração de 
Aptidão ao Pronaf (DAP), habilita o acesso de aproximadamente 5 milhões de agricultores familiares. 
Além disso, estão cadastradas 5,1 mil entidades que possuem DAP para pessoas jurídicas (DAP-PJ). 

O MDA também atua em favor da inovação para os agricultores familiares por meio da 
assistência técnica e extensão rural (ATER), que tem por objetivo central qualificar os sistemas de 
produção, os acessos aos recursos e serviços, difundir conhecimentos e tecnologias e propiciar um 
aumento sustentável da renda dos agricultores familiares. Para consolidar as ações de ATER na 
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perspectiva do desenvolvimento rural sustentável, em 2015 foi instalada a Agência Nacional de 
Assistência Técnica e Extensão Rural (ANATER), criada pela Lei 12.897 de 18 dezembro de 2013 e 
oficializada por meio do Decreto nº 8.252, de 26 de maio de 2014. O MDA, enquanto gestor da Política 
Nacional de Ater, preside o Conselho de Administração da ANATER.  O conselho é formado por 
representantes do Poder Executivo e de quatro entidades representantes da sociedade civil. 

O MDA também atua fortemente no Apoio à organização econômica e à comercialização, por 
meio do Plano Safra da Agricultura Familiar 2015 / 2016. Em 2015, a produção da agricultura familiar 
conta com um financiamento de R$ 28,9 bilhões de crédito disponibilizados no Plano Safra da 
Agricultura Familiar 2015/2016, ou seja, 19,9% acima do montante disponibilizado na safra anterior. 
Contudo, as taxas de juros precisaram ser aumentadas, ainda que foram mantidas como taxas 
negativas. Com o Garantia Safra, que disponibilizou 1,35 milhão de cotas, contando com a adesão de 
1.162.286 agricultores, em 1.248 municípios brasileiros, o MDA atua na proteção social dos 
agricultores familiares. Em julho de 2015, entrou em vigor um novo modelo de seguro, que tem como 
referência a renda da lavoura. Diferindo do antigo por não se basear nos custos da produção e valor 
financiado. E ajustando-se melhor à realidade das lavouras. 

O MDA oferece dois programas de seguro para a agricultura familiar.  Um deles é o Garantia 
Safra, que está voltado agricultores de baixa renda no semiárido, que estão sujeitos à uma perda 
sistemática de sua produção pelas secas ou excesso de chuvas. O Garantia Safra disponibilizou 1,35 
milhão de cotas contando com a adesão de 1.162.286 agricultores, em 1.248 municípios brasileiros.  O 
Seguro da Agricultura Familiar-SEAF, opera em todo o país e atende agricultores que acessam o crédito 
de custeio agrícola do Pronaf.  Na safra 2014-15 foram cerca de 400 mil agricultores com um valor 
segurado da ordem de R$ 8 bilhões. Em julho de 2015, entrou em vigor no SEAF um novo modelo de 
seguro, que tem como referência a renda da lavoura. Diferindo do antigo por não se basear nos custos 
da produção e valor financiado. E ajustando-se melhor à realidade das lavouras. 

No apoio à comercialização dos produtos o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) em uma 
ação conjunta com o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), investiu cerca de R$ 204 milhões 
até setembro de 2015, na aquisição de alimentos oriundos da agricultura familiar, beneficiando 
diretamente 37 mil agricultores familiares. Outro importante programa nessa área é o Programa 
Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), que é desenvolvido em conjunto com o Ministério da 
Educação (MEC) e Prefeituras Municipais, fazendo com que ao menos 30% das aquisições da 
alimentação escolar seja abastecida pela agricultura familiar, aumentando a qualidade da alimentação 
escolar, estimulando e ampliando o mercado da agricultura familiar. 

Em relação ao estímulo à produção orgânica é importante destacar o Plano Nacional de 
Agroecologia e Produção Orgânica (Planapo) 2012 – 2015, formulado com o objetivo de ampliar a 
produção agroecológica e a oferta de alimentos saudáveis aos brasileiros. O plano dispõe de R$ 8,5 
bilhões de recursos, sendo gerido pela Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica 
(Cnapo), composta por membros do Governo e sociedade civil. 

Dentro do Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB) há o Selo Combustível 
Social, que fomenta a inclusão social e produtiva dos agricultores familiares através dos arranjos entre 
as indústrias produtoras de biodiesel e os fornecedores de matérias-primas. O Selo é outorgado pelo 
MDA para as unidades industriais produtoras que promovem a inclusão social e o desenvolvimento 
regional. Em 2015, haviam 42 empresas detentoras do Selo Combustível Social e mais de 100 
cooperativas da agricultura familiar habilitadas para a comercialização, o que abrange mais de 70 mil 
famílias de agricultores e agricultoras familiares participando do Programa. A agricultura familiar 
participa com 30% da matéria-prima utilizada na produção de combustível renovável mais sustentável. 

Ações em favor do cooperativismo e associativismo também foram parte das atividades do 
MDA em 2015. No Plano Safra 2015/16 foi instituída a Portaria nº. 204/2015 que cria o Programa 
Nacional de Fomento e Fortalecimento do Cooperativismo Solidário e Associativismo da Agricultura 
Familiar e Reforma Agrária – COOPERAF – com o objetivo promover e desenvolver o Cooperativismo 
Solidário da Agricultura Familiar. O Programa tem 4 eixos estratégicos: formação e capacitação técnica; 
investimentos, fomento e crédito; mercado e abastecimento e Ater, via Mais Gestão. Este último, 
atende desde 2013, com investimentos de cerca de R$60 milhões, 471 cooperativas da agricultura 



 

 15 
RELATÓRIO DE GESTÃO 2015 MDA 

 

P
LA

N
EJ

A
M

EN
TO

 O
R

G
A

N
IZ

A
C

IO
N

A
L 

E 
D

ES
EM

P
EN

H
O

 O
R

Ç
A

M
EN

TÁ
R

IO
 E

 O
P

ER
A

C
IO

N
A

L 

familiar nas áreas de Organização, Gestão, Produção e Comercialização. Cerca de 100 mil famílias são 
associadas a estas organizações, que representam oportunidades de inclusão produtiva, agregação de 
valor a seus produtos e geração de renda. 

A publicação do Decreto nº 8445 de 06 de maio de 2015 juntamente com o Decreto nº 8.473 
de 22 de junho de 2015, estimularam o desenvolvimento de estabelecimentos agroindústrias rurais de 
pequeno porte que produzem alimentos e bebidas a partir da utilização de mão de obra familiar, 
matéria prima majoritariamente própria e que são mais facilmente controladas e eficientes quanto à 
manutenção da qualidade higiênico-sanitária de seus produtos. 

Ainda na linha da contribuição para o desenvolvimento social no rural, o MDA atua garantia 
de direitos e redução de desigualdades em relação a mulheres rurais, juventude rural e povos e 
comunidade s tradicionais. No caso de mulheres rurais, todos os projetos realizados com as mulheres 
são orientados a partir da perspectiva agroecológica, que vem no sentindo de dar visibilidade ao 
trabalho produtivo, possibilitando a elas, a construção da autonomia. Nesse sentido, o programa de 
documentação da trabalhadora rural é um primeiro passo na construção de autonomia das mulheres 
rurais. Em 2015, foram realizados 830 mutirões, que atenderam a 121.424 mulheres. Foram emitidos 
254.367 documentos, em 619 municípios. Em 2015 foram apoiados 7 projetos de organização 
produtiva das mulheres rurais com associações de mulheres e organizações de assessoria, com o 
objetivo de capacitar as mulheres rurais e suas organizações sobre políticas públicas para agricultura 
familiar, além de parcerias com universidades federais de todas as regiões do país para ATER em 
agroecologia e metodologia de trabalho com mulheres. Na assistência técnica todos os nossos 
contratos vigentes irão realizar o cadastro ambiental rural para regularização ambiental as unidades 
produtivas das mulheres rurais. 

Quanto a Povos e comunidades tradicionais, o MDA 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. São encetadas articulações com as demais áreas do ministério e do Incra que 
atuam com os povos indígenas e as comunidades quilombolas. O MDA participa do Grupo de Trabalho 
Interministerial (GTI), para tratar do acesso dos povos indígenas às políticas do MDA, e do GT 
permanente 22 para tratar da pauta agroextrativista. 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.  

No segmento da juventude rural, em 2015 a juventude rural assume maior destaque as ações do 
MDA no sentido de articular e potencializar as políticas públicas para a juventude rural. O desafio é 
criar condições para a permanência das/os jovens no campo, reduzindo o êxodo rural e gerando renda 
e qualidade de vida nos espaços da agricultura familiar e da reforma agrária. Esta tarefa tem sido 
perseguida por todas as áreas do MDA e está em curso a construção participativa do Plano Nacional 
de Juventude e Sucessão Rural, que está previsto para ser implementado a partir de 2016.  
Com o objetivo de apoiar a estruturação de associações e cooperativas de jovens rurais, o MDA lançou 
Edital de apoio a projetos em parceria com a Fundação Banco do Brasil (FBB) e o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico Social (BNDES). O Edital de Seleção Pública nº 2015/008 prevê R$ 8 
milhões de fomento a associações e cooperativas de jovens que desenvolvam atividades agrícolas e 
não agrícolas no meio rural. 

O MDA também atua fortemente na área internacional. Por conta de vários acordos 
internacionais e do protagonismo do Brasil na temática da agricultura familiar, uma série de atividades 
importantes para o fortalecimento da integração regional, tais como a XXIII REAF Mercosul e o II 
Módulo do IV Curso de Jovens da Agricultura Familiar do Mercosul foram realizadas. Ainda no âmbito 
da REAF, o MDA também contribuiu com atividades ligadas a formulação e implementação de políticas 
públicas de Assistência Técnica e Extensão Rural, de Compras Públicas da agricultura familiar, com 
ênfase em organizações produtivas de mulheres. Cabe ainda acrescentar que em 2015, o MDA deu 
início às ações do Programa de Cooperação Regional para a África, que tem como objetivo a 
cooperação para o fortalecimento dos serviços de assistência técnica e o intercâmbio sobre políticas 
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agrícolas diferenciadas para a agricultura familiar em Moçambique, Zimbábue, Quênia, Senegal, Gana 
e países da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP). 

Nas negociações internacionais, merece destaque as ações no seguimento da Rodada Doha na 
OMC e das negociações de acordos comerciais bilaterais, tais como Mercosul-União Europeia e Brasil– 
México, com o objetivo de resguardar as políticas e os produtos da agricultura familiar. Ademais, 
obtiveram sucesso as negociações da prorrogação da elevação da Tarifa Externa Comum do Mercosul 
de lácteos e pêssegos até 2023, a fim de proteger os setores frente a um mercado internacional 
marcado por subsídios à exportação e comércio desleal. O MDA tem participou promoveu a agricultura 
familiar no exterior por meio da participação de empreendimentos da agricultura familiar em estande 
do MDA em feiras internacionais de mercados considerados estratégicos: Alemanha, África do Sul e 
Peru. Ao todo foram cerca de 11.000 famílias cooperadas representadas e beneficiadas pelas ações, 
com negócios prospectados em US$ 22 milhões. 

O Programa Mais Alimentos Internacional, que age através da cooperação para o 
fortalecimento dos serviços de assistência técnica, intercâmbio sobre políticas agrícolas diferenciadas 
e aquisição de máquinas e implementos agrícolas, alcançou a marca de 6 parcerias estabelecidas com 
países diferentes e registrou a entrega dos primeiros lotes de máquinas e equipamentos para o 
Zimbábue. Em 2015 foram finalizadas as primeiras tranches de exportação para o Zimbábue, Cuba, 
Moçambique e Senegal. 

  
2.3.2- Atuação do órgão nas regiões do país 

As Delegacias Federais de Desenvolvimento Agrário foram criadas pelo Decreto nº 5.033/2004. 
Tratam-se de unidades descentralizadas do MDA, com competência para monitorar, supervisionar e 
gerenciar as atividades relacionadas às atribuições legais do Ministério, nos Estados e no Distrito 
Federal. Para coordenar, supervisionar e acompanhar as ações das Delegacias, prestando-lhes apoio 
operacional e administrativo, foi instituída a Coordenação-Geral Nacional das Delegacias Federais 
(Condef), formalmente criada pelo Decreto nº 7.255/2010. As delegacias atuam: 
 
• Lançamento estadual do Plano Safra 2015/2016; 
• Acompanhamento e fiscalização de Contratos de ATER; 
• Fiscalização equipamentos do PAC2; 
• Coordenação e fiscalização das Etapas Territoriais que compõem a 2ª Conferência Nacional de 

Assistência Técnica e Extensão Rural; 
• Realização de Conferências Territoriais de Juventude, visando a construção do Plano Nacional 

de Juventude e Sucessão rural; 
• Implantação de Comitês Estaduais dos NEDETs; 
• Realização de mutirões de emissão de documentos do PNDTR; 
• Implantação de unidades do Programa Arca das Letras; 
• Promoção do Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF) e do Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). 
O item 9.1 deste relatório traz informações complementares sobre a atuação do órgão em cada estado. 
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3- Planejamento organizacional e desempenho orçamentário e operacional 

3.1- Resultados da gestão e dos objetivos estratégicos 
 
Eixo Agrícola 

3.1.1- Promover sistemas de produção de base agroecológica e orgânica 

Descrição geral  

A promoção de sistemas de produção de base agroecológica e orgânica tem relação estratégica com as 
políticas, programas e ações do MDA e do INCRA, assim como na integração com outras políticas, em com a 
de segurança alimentar e nutricional e com a da saúde do trabalhador rural. A agricultura familiar é 
responsável pela maior parte do abastecimento alimentar da população brasileira, tanto em quantidade 
quanto em diversidade. O papel do MDA é fortalecer, consolidar e ampliar cada vez mais modelos de 
agriculturas que respondam à demanda da sociedade por alimentos saudáveis, isentos de agrotóxicos e de 
transgenia, e que possam dar oportunidades de elevar a renda e a autonomia econômica, social e organizativa, 
de forma a ampliar a inserção desses agricultores no mercado e ampliar a oferta de alimentos seguros para a 
sociedade em geral. Nessa perspectiva, o MDA busca adequar e ofertar seu leque de políticas ao conjunto de 
agricultores e agricultoras familiares, assentados da reforma agrária e povos e comunidades tradicionais. 

Responsável: SAF - Onaur Ruano, CPF 750.082.548-04, Secretário de Agricultura Familiar  

 

Os   principais avanços obtidos no exercício de 2015 em relação ao exercício de 2014 dizem respeito 
ao forte estímulo à produção de base agroecológica e orgânica e à oferta de alimentos saudáveis, que 
teve papel fundamental na consecução do Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica – 
Planapo 2013-2015. A primeira edição do plano foi finalizada em dezembro de 2015. O Planapo 2013-
2015 foi elaborado e monitorado no âmbito da Câmara Interministerial de Agroecologia e Produção 
Orgânica – CIAPO. Ademais, o plano contou, em sua elaboração e monitoramento, com ampla 
participação da sociedade civil, representada na Comissão Nacional de Agroecologia e Produção 
Orgânica – CNAPO, e dispôs de recursos da ordem de R$ 8,8 bilhões. Quanto a produção agroecológica, 
em 2014 já havia sido instituída a Portaria MDA nº 38/2014, que disciplinou sobre os planos 
simplificados ou projetos técnicos de crédito para o financiamento de sistemas de base agroecológica 
ou para transição agroecológica, condicionando o acesso ao crédito da linha Pronaf Agroecologia à não 
utilização de certos tipos de insumos. Em 2015, o MDA estabeleceu como diretriz que as entidades de 
ATER contratadas deverão proceder à caracterização das unidades familiares de produção, o que 
incluirá a identificação de sistemas de produção de base agroecológica e orgânica, com base em 
critérios que ainda não foram instituídos por novo ato legal ou normativo. Além disso, o MDA está 
estudando se o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar – CAF Nacional, que substituirá a base de 
dados da DAP, deverá incluir campo autodeclaratório que indica se a produção do estabelecimento ou 
empreendimento é de base agroecológica ou orgânica. 

Análise dos resultados obtidos em relação à situação inicialmente diagnosticada observamos 
que a safra 2014/2015 e no primeiro semestre da safra 2015/2016, foram realizadas 1.766 operações 
de crédito, totalizando investimentos de R$ 63,1 milhões, acessados tanto por agricultores com 
certificação orgânica como agroecológicos, seguindo a portaria nº 38/2014, o que vem demonstrando, 
mesmo que timidamente, a incorporação do tema pelos agentes financeiros. Não é possível diferenciar 
agricultores orgânicos de agroecológicos no sistema de crédito financeiro.  
A identificação do produto orgânico, e consequentemente do agricultor orgânico, segue os conceitos 
e diretrizes estabelecidos na Lei nº 10.831/2003. Em janeiro de 2016, os agricultores familiares 
somavam 68% dos produtores inseridos no Cadastro Nacional de Produção Orgânica. Já a produção de 
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base agroecológica conta com um conceito geral1 dado pelo Decreto 7.794/2012, que instituiu a 
Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica – PNAPO, mas ainda carece de critérios 
objetivos verificáveis e de um mecanismo ou uma sistemática confiável de apuração, que está sendo 
construída pelo MDA. A figura 1 mostra os indicadores. A contribuição dos departamentos acontece 
por meio de reuniões de integração e alinhamento do cumprimento das metas. 
 

 

 
Tabela comparativa de indicadores em três exercícios 

Análise dos 
indicadores 

2014 2015 2016 

Previsto Realizado Previsto Realizado Meta 

Indicador 1 
- - 

Definir 
Conceito 

Sistemática de apuração 
sendo construída 

Coletar Dado 

Indicador 2 - 7800 10000 8307 12000 

Legenda  Conforme planejado  Merece atenção  Desconforme 

 

Os 2 indicadores propostos nesse objetivo, a saber: Indicador 1- “Número de agricultores familiares 
agroecológicos” e Indicador 2 - “Número de agricultores familiares orgânicos”, estão sob 
responsabilidade da Coordenação Geral de Formação, dentro da Secretaria de Agricultura Familiar 
(SAF). Porém cabe ressaltar que o segundo indicador é aferido através do Cadastro Nacional de 
Agricultores Orgânicos, do Ministério da Agricultura, Pesca e Abastecimento (MAPA). A tabela 2 
mostra os resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nas principais ações orçamentárias 
relacionadas ao objetivo estratégico. 

 
Tabela 1: Orçamento de agroecologia 

Análise 
orçamentária 

Orçamento Físico 

Unidade de 
medida 

Previsto Realizado 

Previsto Realizado 
(LOA + adicionais) 

(empenho 
liquidado) 

Exercício RAP Exercício RAP Exercício RAP Exercício RAP 

210V PO 
0001 

1.534.169 
           
534.169  

214.286 0 38 0 24 0 
 
Empreendimento 
apoiado 

                                                           
1 Produção de base agroecológica: “aquela que busca otimizar a integração entre capacidade produtiva, uso e conservação 
da biodiversidade e dos demais recursos naturais, equilíbrio ecológico, eficiência econômica e justiça social, abrangida ou não 
pelos mecanismos de controle de que trata a Lei nº 10.831, de 2003, e sua regulamentação”. 

Gráfico 1: Sistemas de produção de base agroecológica e orgânica 
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Os- Principais desafios para 2016, seguindo as orientações da primeira edição do Planapo, que 
indica sua revisão a cada elaboração do Plano Plurianual – PPA, a CIAPO, em consulta direta com a 
CNAPO, vem discutindo desde o segundo semestre de 2015 a elaboração do Planapo 2016-2019, que 
está com lançamento previsto para maio de 2016. Além disso, deve-se concluir os critérios e a 
metodologia de identificação de sistemas agroecológicos e em transição agroecológica, bem como 
implementar estratégia para ampliar o número de agricultores familiares com produção orgânica. 

Concluímos que, em relação a avaliação do resultado até agora, as ações em prol da agricultura 
familiar agroecológica e orgânica vêm estimulando e fortalecendo sua produção através do conjunto 
de políticas públicas do MDA, em especial a ATER, o crédito e o acesso a mercados institucionais e 
diferenciados. A indefinição dos critérios de identificação de sistemas de base agroecológica e, por 
conseguinte, de agricultores familiares agroecológicos (Indicador 1), compromete a averiguação do 
progresso, mas não o aumento da produção, que depende mais da efetividade das políticas de ATER e 
crédito, bem como do comportamento do mercado. Deve-se reconhecer que a meta de 10.000 
agricultores familiares orgânicos (Indicador 2) não foi alcançada, mas que os atuais 8.307 é um número 
expressivo.  Para o alcance dessa meta, no final de 2015 o MDA estabeleceu parcerias com o Fórum 
Brasileiro de Sistemas Participativos de Garantia e com o Instituto Nacional de Tecnologia – INT, 
gerando expectativa de alcançar 10.500 agricultores com certificação da qualidade orgânica. 

Assim, prevemos algumas ações para melhoria de desempenho. Deveremos incentivar as 
entidades de Ater e de assessoramento dos agricultores familiares a incorporar em seu planejamento 
ações e estratégias de desenvolvimento rural sustentável, com ênfase na transição agroecológica e na 
produção orgânica; ampliar o processo de formação de agentes de Ater em agroecologia, prevendo 
qualificação na análise dos principais problemas enfrentados pelos agricultores familiares e em 
sistemas de produção adequados às realidades socioeconômicas e ambientais dos agricultores 
assistidos; incentivar e dar visibilidade a pesquisas desenvolvidas pela Rede Nacional de Pesquisa em 
agropecuária, bem como validar e divulgar as pesquisas desenvolvidas pelos próprios agricultores 
familiares; ampliar os esforços de nivelamento e sensibilização dos agentes financeiros quanto ao 
potencial dos sistemas de produção de base agroecológica; estabelecer uma melhor estratégia de 
divulgação do Planapo nas esferas federal, estadual e municipal, garantindo reconhecimento e 
articulação de ações em parceria entre os entes federativos. 
 

3.1.2 - Implementar uma Política Nacional de Comercialização e Abastecimento da Agricultura 

Familiar, que promova o associativismo, o cooperativismo e a agregação de valor na produção 

 

Descrição geral  

O desenvolvimento de uma política nacional de comercialização e abastecimento em apoio à 
agricultura familiar contribuiu para a implantação de ações e programas de fortalecimento das 
organizações econômicas e de valorização de produtos e serviços ofertados por este público. Esta 
orientação, valendo-se de diferentes estratégias, entre elas o fortalecimento de parcerias com 
entidades da sociedade civil organizada, setor privado, organizações internacionais, e 
principalmente do associativismo e do cooperativismo familiar, têm resultado em aumento de 
oportunidades de negócios e inserção em diferentes mercados públicos e privados, ampliando as 
oportunidades de mercado, de aumento de renda e dinamização do desenvolvimento local. 

Responsável: SAF - Marcelo Botton Piccin, CPF 689.989.880-20; RG 16.639.796 – SSP-MG; Data de 
Nascimento 11/03/1975. Diretor do Departamento de Geração de Renda e Agregação de Valor. 

 

Os   principais avanços obtidos no exercício de 2015 em relação ao exercício de 2014 dizem 
respeito ao forte a implementação da política nacional de comercialização e abastecimento da 
Agricultura Familiar é baseada em 3 indicadores: (3) acesso dos agricultores familiares a mercado 
institucional e privado. Em 2014 cerca de 250.000 agricultores tiveram acesso. Em 2015, o número de 
agricultores familiares beneficiados foi de 294.383. (4) Número de organizações econômicas 
(associações e cooperativas) com acesso ao mercado institucional e privado em 2014 foi de 3.000. Em 
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2015 foram beneficiadas 2925 organizações econômicas. (5) número de cooperativas aptas a realizar 
exportação. Em relação às cooperativas aptas a exportação, houve um pequeno acréscimo de 50 para 
53 organizações no período.  

Análise dos resultados obtidos em relação à situação inicialmente diagnosticada observamos 
que os resultados obtidos no exercício de 2015 no indicador (3) demonstrou aumento no número de 
agricultores familiares beneficiados, comparativamente ao realizado em 2014. Porém um pouco 
abaixo da meta prevista que foi 375.000. O indicador (4) demonstrou uma leve queda com relação ao 
realizado em 2014 e a meta prevista para 2015, que foi de 3.000 organizações econômicas. Quanto ao 
indicador (5) de organizações aptas a exportar, percebe-se pequena evolução, com incremento no 
número de cooperativas.  

Quanto aos principais indicadores e macroprocessos, bem como contribuição de cada 
departamento/entidade externa para os resultados obtidos, observamos que que o alinhamento 
ocorre em reuniões periódicas de avaliação. Os indicadores são mostrados no gráfico a seguir: 

 
Indicador 3- Número de agricultores familiares com acesso ao mercado institucional e privado. Contagem do número de agricultores 
familiares que acessam os mercados institucionais e privados (Fonte: Sistema de Gestão do PAA, do PNAE, Conab, Programa Biodiesel, 
Programa Terra Forte).  
 
Indicador 4- Número de organizações econômicas com acesso ao mercado institucional e privado. Contagem do número de organizações 
econômicas que acessam os mercados institucionais e privados (Fonte: Sistema de Gestão do PAA, do PNAE, Conab, Programa Biodiesel, 
Programa Terra Forte). 
 
Indicador 5- Número de cooperativas organizadas e aptas para realizar exportação. Contagem do Número de cooperativas organizadas e 
aptas para realizar exportação (atendimentos aos protocolos internacionais – técnico, jurídicos, tributários, sanitários) 

 
 

Tabela comparativa de indicadores em três exercícios 

Análise dos 
indicadores 

2014 2015 2016 

Previsto Realizado Previsto Realizado Meta 

Indicador 3 - 250.000 375.000 121.313 410.000 

Indicador 4 - 3.000 3.000 929 3.300 

Indicador 5 - 50 50 53 60 

Legenda  Conforme planejado  Merece atenção  Desconforme 

 

OS resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nas principais ações orçamentárias 
relacionadas ao objetivo estratégico são descritos na tabela a seguir: 

 

Análise 
orçamentária 

Orçamento Físico 

Unidade de 
medida 

Previsto Realizado 
Previsto Realizado 

(LOA + adicionais) (empenho liquidado) 

Exercício RAP Exercício RAP Exercício RAP Exercício RAP 

210V PO 
0007 

12.859.799 
        
5.205.247  

2.606.832 0 2.012 0 1.681 0 
 Empreendimento 
apoiado 

Gráfico 2: Política Nacional de Comercialização e Abastecimento da Agricultura 
Familiar, que promova o associativismo, o cooperativismo e a agregação de valor na 
produção 
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L 2B81 PO 
0001 

20.000.000 0 13.492.309 0 4.510 0 1.800 0 
Agricultor familiar 
beneficiado 

2B81 PO 
0002 

2.000.000 
             
18.667  

76.972 8.684 4.510 0 4.510 0 
Agricultor familiar 
beneficiado 

2B81 PO 
0003 

10.000.000 0 6.946.907 0 2.256 0 978 0 
Agricultor familiar 
beneficiado 

2B81 PO 
0004 

843.942 0 82.132 0 1.905 0 1.905 0 
Agricultor familiar 
beneficiado 

 

 

Os Principais desafios para 2016 é atingir as metas estabelecidas, caso haja condições 
orçamentárias para tal. Para isso, diversas ações estão sendo tomadas como: melhoria na capacitação 
dos agricultores para acesso ao mercado institucional e privado, atualização dos preços para compras 
de alimentos (junto à CONAB), estabelecimento de parcerias junto à Conab para ampliar as aquisições 
de alimentos. 

A conclusão em relação a avaliação do resultado é que o número de agricultores familiares 
com acesso ao mercado institucional e privado atingiu 294.383, pouco abaixo da meta prevista e bem 
acima do realizado em 2014. Com relação à organizações econômicas o resultado foi semelhante ao 
de 2014, ficando a meta realizada (2.925) um pouco abaixo do previsto que foi de 3.000. Considerando 
que 2015 o PAA, principal programa de compras públicas, sofreu contingenciamento de recursos, 
considera-se que o resultado de 2015 foi satisfatório do ponto de vista do acesso dos agricultores 
familiares e suas organizações. Quanto às cooperativas aptas à exportar, estimadas em 50 e com 
resultado de 53, teve desempenho satisfatório devido à presença destas em feiras de alimentos 
internacionais, organizadas pelo MDA.  A desvalorização do real e o interesse dos consumidores 
estrangeiros por produtos orgânicos e/ou social e ambientalmente corretos impulsionou o interesse 
das cooperativas e este resultado deve ser duradouro, com o fechamento de contratos internacionais.  

Para a melhoria de desempenho, deveremos trabalhar na implantação de câmara técnicas 
estaduais de comercialização articuladas com SUREG da CONAB e DFADs/MDA. Execução do Programa 
Mais Gestão para 1000 Organizações da Agricultura Familiar em todos os estados. Operacionalizar o 
COOPERAF em apoio ao fortalecimento econômico da Agricultura Familiar priorizando os eixos 
estratégicos de: Acesso ao Crédito para Cooperativas, Educação e formação Cooperativista, Assistência 
Técnica em Gestão, Comercialização e abastecimento e agregação de valor à produção, Capacitação 
de Dirigentes Cooperativistas das organizações participantes do Mais Gestão. Realização de encontros 
estaduais (Semestrais ou anuais) entre as organizações/Cooperativas da Agricultura familiar e as 
executoras de compras públicas de alimentos para aproximar oferta e demanda de alimentos. 
 
3.1.3 - Integrar as políticas voltadas para a inclusão produtiva, ampliando e qualificando as ações 

para a população rural em condições de extrema pobreza 

Descrição geral  

Para a superação da situação de extrema pobreza em que ainda se encontra uma parcela da população rural, 
é importante que essas famílias possam acessar um conjunto amplo de políticas públicas que contribuam para 
o rompimento do ciclo da pobreza e proporcionem uma renda mínima, conhecimentos e técnicas para a 
produção rural, acesso a mercados e sua inserção na dinâmica socioeconômica de seus territórios. Para o 
acesso a esse conjunto de políticas, é necessário que essas famílias estejam registradas na Declaração de 
Aptidão ao Pronaf – DAP e no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico, gerido 
pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS. 

 

Responsável: SAF - Marenilson Batista da Silva -  Diretor do DATER/SAF/MDA  
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Sucintamente, os principais avanços obtidos no exercício de 2015 em relação ao exercício de 2014 
foram realizadas reuniões com departamentos do MDA, MDS e MI para articular as políticas de Ater, 
Garantia-Safra, microcrédito Pronaf, Água Para Todos, fomento às atividades produtivas rurais, rotas 
de integração nacional e outras ações voltadas para a erradicação da pobreza rural.  Foram executados 
batimentos entre bancos de dados de políticas públicas sob a responsabilidade de cada um dos órgãos, 
o que resultou em proposta de chamada pública de ATER com o objetivo de integrar os programas 
Garantia-Safra, Água Para Todos, fomento e ATER para 60.000 famílias em situação de pobreza ou 
extrema pobreza no semiárido nordestino. 
 

Em relação a análise dos resultados obtidos em relação à situação inicialmente diagnosticada o MDA 
e o MDS promoveram a integração entre as ações de ATER e transferência dos recursos do fomento 
às atividades produtivas rurais para 49.235 novas famílias, totalizando 203.905 famílias beneficiadas 
por ambas as ações no período de 2011 a 2015.  Não houve lançamento da chamada pública de ATER 
com foco na integração de políticas públicas na região do semiárido em razão de limitações 
orçamentário-financeiras. Não foram realizados novos cruzamentos para averiguação do acesso de 
agricultores familiares às demais políticas públicas de inclusão produtiva rural.  
 

ii.c- Análise dos principais indicadores e macroprocessos, bem como contribuição de cada 
departamento/entidade externa para os resultados obtidos. 
 

 
Gráfico 3: Integrar as políticas voltadas para a inclusão produtiva, ampliando e qualificando as ações para a população rural 

em condições de extrema pobreza 

 
Indicador 6 - Número de agricultores familiares em situação de extrema pobreza atendidos por 2 ou 
mais políticas públicas (Crédito Fundiário, PAA, PNAE, Pronaf, Garantia Safra, Ater, Água 1, Água 2, 

PNHR, Pronatec, Créditos INCRA). 
 

Tabela comparativa de indicadores em três exercícios 

Análise dos 
indicadores 

2014 2015 2016 

Previsto Realizado Previsto Realizado Meta 

Indicador 6 - - 50.000 49.235 50.000 

…      

Legenda  Conforme planejado  Merece atenção  Desconforme 

 
Os dados obtidos apenas pelo cruzamento entre beneficiários das ações de Ater e Fomento. Não foram 
realizados cruzamentos para averiguação do acesso às demais políticas públicas. 

Quanto aso resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nas principais ações 
orçamentárias relacionadas ao objetivo estratégico. 

Análise 
orçamentária 

Orçamento Físico Unidade 
de 

medida 
Previsto 

(LOA + adicionais) 

Realizado 

(empenho liquidado) 
Previsto Realizado 

0%

20%
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100%

Indicador 6

Previsto Realizado
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Exercício RAP Exercício RAP Exercício RAP Exercício RAP 

210O003 16.477.0
86,06 

 16.477.0
86,06 

209.010.
757,38 

253.000  117.335  Nº 
famílias 
atendid
as 

 
Foram assinados e iniciados contratos e acordos de cooperação técnica para prestação de Ater e 
Fomento para 21.350 novas famílias em situação de pobreza e extrema pobreza nos estados da Bahia, 
Maranhão, Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Roraima. 
 
Os principais desafios para 2016 são (i) o lançamento da chamada pública de integração de políticas 
no semiárido e (ii) a integração das bases de dados das diferentes políticas públicas concernentes à 
inclusão produtiva rural. Como conclusão, os dados demonstraram resultados muito próximos ao 
esperado em 2015, considerando apenas a integração entre as ações de Ater e Fomento.  Como 
decorrência, para as ações para melhoria de desempenho em 2016, o grande projeto é a 
implementação da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural – Anater, cujo contrato 
de gestão já se encontra em tramitação. Neste serão construídas novas formas de contratação dos 
serviços e da formação de extensionistas e dirigentes de Ater, além da estruturação da própria agência. 
Os valores chegam a R$ 63 milhões. 
 

3.1.4 - Instituir um sistema nacional público de ATER para promover sua universalização e 

efetividade para a Agricultura Familiar 

i. Descrição 

Descrição geral  

A instituição do sistema nacional público de assistência técnica e extensão rural consolida a gestão dos serviços 
em prol do principal objetivo da Ater, que 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. 

Responsável: SAF – Marenilson Batista da Silva -  Diretor do DATER/SAF/MDA  

ii. Análise 

ii.a- Definição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando 
os principais avanços obtidos no exercício de 2015 em relação ao exercício de 2014. 
Em 2015 a carteira de Ater do MDA constituiu-se de 297 contratos, aplicando um total de R$ 1,04 
bilhão no atendimento a 334.159 famílias de agricultores familiares. Nesse universo de beneficiários, 
foram atendidas as 63 mil famílias contempladas no Plano Brasil Sem Miséria – PBSM, 42.250 
beneficiários contemplados no Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica – Planapo, assim 
como 21.880 pescadores artesanais e aquicultores familiares. 
As ações de formação beneficiaram 2.498 agentes de Ater que atuam em contratos com foco em 
sustentabilidade, diversificação, agroecologia e leite, bem como 470 agentes que atuam com o público 
do PBSM. Atualmente, estão registradas junto ao MDA 566 entidades credenciadas de Ater, sendo 515 
privadas e 51 públicas.   
As ações de 50 projetos em Núcleos de Agroecologia em instituições de ensino superior, fomentados 
por meio de editais do CNPq, geraram 307 projetos de pesquisa, realizaram 790 ações de capacitação 
e 556 atividades de ensino, que estabeleceram 373 parcerias institucionais, sendo 152 com entidades 
de Ater, abrangendo 1.243 municípios. Ao todo beneficiaram 30.022 pessoas, entre mulheres e jovens 
rurais, estudantes de graduação, agentes de Ater e agricultores familiares. 
 

ii.b- Análise dos resultados obtidos em relação à situação inicialmente diagnosticada durante a 
elaboração do plano estratégico e os avanços alcançados no exercício de 2015. 

Entre os principais avanços no período, estão a capacidade de atuação nacional, que abrangeu todo o 
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território nacional, a consolidação da Lei de Ater (Lei 12.188/2010) e o alcance de programas de 
governo, como o PBSM e o Planapo, que tiveram na Ater seu elemento fundamental. Ao mesmo 
tempo, iniciativas setoriais em torno de uma agricultura sustentável buscaram trabalhar a temática da 
produção e da preservação ambiental como fatores essenciais aos agricultores. Por fim, com parcerias 
dentro e fora do MDA, foi possível a execução de uma Ater voltada para organizações de agricultores 
familiares e de uma Ater voltada para pescadores artesanais e aquicultores familiares. 
 

ii.c- Análise dos principais indicadores e macroprocessos, bem como contribuição de cada 
departamento/entidade externa para os resultados obtidos.  

 
Indicador 7: Contagem do número de organizações econômicas da agricultura familiar atendidas por 
Ater em atividades de gestão registradas no Siater 
Indicador 8: Contagem do número de agricultores familiares atendidos no ano em atividades de Ater 
Federal registradas no Siater 
Indicador 9: Contagem do número de unidades da federação que aderiram ao sistema nacional de 
Ater 
 

Tabela comparativa de indicadores em três exercícios 

Análise dos 
indicadores 

2014 2015 2016 

Previsto Realizado Previsto Realizado Meta 

Indicador 7  477 477 450 1.000 

Indicador 8  470.000 470.000 344.159 850.000 

Indicador 9  0 0 0 9 

Legenda  Conforme planejado  Merece atenção  Desconforme 

 

ii.d- Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nas principais ações orçamentárias relacionadas 
ao objetivo estratégico. 

Análise 
orçamentária 

Orçamento Físico 
Unidade 

de 
medida 

Previsto 

(LOA + adicionais)* 

Realizado 

(empenho liquidado) 
Previsto Realizado 

Exercício RAP Exercício RAP Exercício RAP Exercício RAP 

210O 001 7.795.000,00  7.795.000,
00 

14.819.587,0
0 

4  9  Entidades 
estaduais 
de Ater 

210O 003 16.477.086,0
6 

 16.447.086
,06 

209.010.757,
38 

253.000  117.375  

Famílias 
atendidas 210O 004 203.957.826,

96 

 203.957.82
6,94 

472.390.075,
43 

470.000  334.159  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Indicador 7 Indicador 8 Indicador 9

Previsto Realizado

Gráfico 4: Instituir um sistema nacional público de ATER para promover sua 
universalização e efetividade para a Agricultura Familiar 
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Análise 
orçamentária 

Orçamento Físico 
Unidade 

de 
medida 

Previsto 

(LOA + adicionais)* 

Realizado 

(empenho liquidado) 
Previsto Realizado 

Exercício RAP Exercício RAP Exercício RAP Exercício RAP 

210O 006 4.115.101,58  4.115.107,
58 

9.600.182,34 38.050  2.498  
Técnicos 

210O 009 1.611.243,41  1.611.243,
46 

13.298.817,9
4 

50  50  Projetos 
CNPQ 

* limites de custeio impostos que reduziram a LOA aprovada. 
Todo o recurso disponível foi empenhado. 
As metas físicas não foram alcançadas devido à restrição orçamentária nos exercícios 2014 e 2015. 

 

ii.e- Principais desafios para 2016. 
Os principais desafios em 2016 são (i) superar os problemas no Siater, que apresentou problemas no 
funcionamento em boa parte do período de 2015 e não recebeu os investimentos previstos para dar 
suporte aos contratos, (ii) lidar com as consequências do corte orçamentário de 2015 e possivelmente 
de 2016, e (iii) efetivar a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural – Anater, que irá 
aprofundar o modelo de Ater e dinamizar os processos de contratação dos serviços. 
 

iii. Conclusão 

iii.a- Avaliação do resultado 
Os dados da oferta de serviços Ater demonstraram resultados muito próximos ao esperado para 2015. 
Merece atenção o exercício de 2016, já que os constantes cortes no orçamento (limitado a 40% em 
2015) aliado ao número limitado de funcionários dedicados à gestão dos contratos e à tecnologia da 
informação devem restringir o cumprimento das metas de 2016. No que tange ao número de unidades 
da federação que aderiram ao sistema de Ater, a meta era de iniciar as ações em 2015 para os 
resultados efetivos serem aferidos a partir de 2016. 
 

iii.b- Ações para melhoria de desempenho 
O grande projeto para 2016 é a implementação e efetivação da Anater, cujo contrato de gestão já se 
encontra em tramitação. Neste contrato estarão previstas novas formas de contratação dos serviços 
de Ater e da formação de extensionistas e dirigentes de Ater, além da estruturação da própria agência. 
Os valores chegam a R$ 63 milhões. 
 

3.1.5 - Ampliar o acesso e qualificar as políticas de crédito, de proteção da produção e de mitigação 

de riscos para a agricultura familiar 

i. Descrição 

Descrição geral  

Entre os objetivos centrais do MDA estão a melhoria na gestão dos registros administrativos que dão acesso 
ao crédito Pronaf e demais políticas públicas voltadas à agricultura familiar, a exemplo da base de dados da 
DAP, a maior disponibilização de recursos do Pronaf, a aplicação desses recursos prioritariamente em 
atividades sustentáveis, incentivando o uso racional dos recursos naturais e dos insumos produtivos, o 
aumento da participação no acesso ao crédito de públicos especiais como mulheres e jovens rurais, bem como 
o aprimoramento dos instrumentos de mitigação de riscos climáticos e de mercado, a exemplo do Seguro da 
Agricultura Familiar, do Garantia Safra e do PGPAF. 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 em função da estiagem ou do excesso hídrico, situados na área de atuação da 
SUDENE. 

Responsável: SAF - João Luiz Guadagnin, Diretor do Departamento de Financiamento e Proteção da 
Produção – DFPP/SAF/MDA 
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ii. Análise 

ii.a- Definição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando 
os principais avanços obtidos no exercício de 2015 em relação ao exercício de 2014. 
O Pronaf disponibilizou R$ 28,9 bilhões de reais aos agricultores familiares na safra 2015/2016, 
aportando um incremento de 4,9 bilhões em relação à safra anterior. Devido à conjuntura econômica 
e o consequente aumento da taxa SELIC, houve ampliação das taxas de juros das linhas de custeio e 
investimento do Pronaf em relação à safra anterior. No entanto, as linhas do Pronaf permaneceram 
com taxas de juros reais negativas, isto é, quando comparadas com os índices de inflação. Em 2015 
foram realizadas 1.718.855 operações de crédito Pronaf, pouco menos do realizado em 2014, devido 
à redução das operações de investimento e à conjuntura econômica. A redução das operações de 
investimento deve-se também à redução da demanda por máquinas e equipamentos, que foi suprida 
acima do esperado nas safras anteriores. Em relação ao Pronaf Mais Alimentos, foram realizados cerca 
de 150 mil contratos de julho a dezembro de 2015, correspondendo a mais de R$ 4 bilhões em valores 
financiados. A Matriz da Dados de Crédito Rural do Banco Central do Brasil não disponibiliza 
informações por subprograma em períodos anteriores a julho de 2015. 
Na safra 2013/2014, 1.177.452 agricultores aderiram ao Garantia-Safra, sendo que 77% desse total, 
isto é, 909.444, receberam pagamentos por perdas de produção.  Na Safra 2014/2015, houve adesão 
de 1.162.086, sendo que, em função das irregularidades climáticas, 975.239 agricultores já começaram 
a receber pagamentos. Em julho de 2015, entrou em vigor um novo modelo de seguro, que tem como 
referência a renda da lavoura. Diferentemente do modelo anterior, focado em custo de produção e 
valor financiado, o novo modelo oferecerá melhor cobertura para os agricultores familiares, em 
condições mais ajustadas à realidade das lavouras. Em 215 também começou a operar um novo 
sistema de bonificações no prêmio de seguro e foram implementados aprimoramentos normativos 
para simplificar a operação e facilitar o acesso ao Programa. 
 

ii.b- Análise dos resultados obtidos em relação à situação inicialmente diagnosticada durante a 
elaboração do plano estratégico e os avanços alcançados no exercício de 2015. 
Apesar da conjuntura econômica, o PIB agropecuário cresceu 1,8% em 2015 após crescimento de 0,4% 
em 2014. Deste modo, para o exercício 2015, o cenário apresentou-se menos impactante para a 
agricultura familiar e consequentemente para o acesso ao crédito do Pronaf, que apesar da redução 
do número de contratos e do desempenho ainda baixo de algumas linhas do Pronaf, estão aderentes 
às expectativas tidas para o conjunto das linhas disponíveis. 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. Na safra 2014/2015 foram disponibilizadas 1.350.000 cotas, com adesão de 
1.162.086 agricultores, o que representa 86% de aproveitamento das cotas. Os resultados alcançados 
estão em consonância com o plano estratégico do MDA. O novo modelo de seguro de renda, o novo 
sistema de bonificações e a simplificação de procedimentos representam grandes avanços que irão 
beneficiar os agricultores familiares. 
 

ii.c- Análise dos principais indicadores e macroprocessos, bem como contribuição de cada 
departamento/entidade externa para os resultados obtidos. 
Na safra 2014-2015, o SEAF amparou cerca de 400 mil lavouras de agricultores familiares, com um 
valor total segurado da ordem de R$ 8 bilhões. O SEAF tem um modelo de gestão matricial, onde o 
MDA define as políticas e coordena monitora a operação do Programa, o Banco Central faz a 
administração orçamentária-financeira e dos processos bancários e os bancos se encarregam da 
operacionalização do programa.  O MDA tem promovido a articulação entre esses agentes, com bons 
resultados, assegurando o adequado funcionamento do programa. 
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Gráfico 5: Ampliar o acesso e qualificar as políticas de crédito, de proteção da produção e de mitigação de riscos para a 

agricultura familiar 

 
Indicador 10. Número de contratos no âmbito do Pronaf 
Indicador 11. Número de contratos de custeio agrícola com seguro 
Indicador 12. Número de agricultores familiares aderidos no Garantia Safra. 
Indicador 13. Contratos no âmbito do Pronaf Mais Alimentos 
 

Tabela comparativa de indicadores em três exercícios 

Análise dos 
indicadores 

2014 2015 2016 

Previsto Realizado Previsto Realizado Meta 

Indicador 10 - 1.824.273 1.810.000 1.718.855 1.850.000 

Indicador 11 - 405.000 405.000 405.515 406.000 

Indicador 12 1.200.000 1.177.452 1.350.000 1.162.086 1.350.000 

Indicador 13 - 404.400 405.000 150.880¹ 440.000 

Legenda  Conforme planejado  Merece atenção  Desconforme 
¹ Contratos realizados apenas entre julho e dezembro. nas linhas de investimento do Pronaf. A Matriz da Dados de Crédito 
Rural do Banco Central do Brasil não disponibiliza informações por subprograma em períodos anteriores a julho de 2015. 

 

ii.d- Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nas principais ações orçamentárias relacionadas 
ao objetivo estratégico. 

Análise 
orçamentária 

Orçamento Físico 

Unidade de 
medida 

Previsto Realizado 
Previsto Realizado 

(LOA + adicionais) (empenho liquidado) 

Exercício RAP Exercício RAP Exercício RAP Exercício RAP 

210V PO 
0003 

2.576.880 
           
949.882  

0 150.118 150.000 0 140.000 0 
Contrato 
monitorado 

0359 203.000.000 0 157.604.551 12.207.486 682.353 0 1.162.086 1.162.086 
Agricultor 
segurado 

 

ii.e- Principais desafios para 2016. 
Entre os principais desafios ao crédito do Pronaf em 2016, estão (i) o estabelecimento de melhores 
condições de acesso ao crédito para culturas que compõem as cestas de alimentos da população; (ii) 
a qualificação e criação de incentivos a agentes financeiros e de ATER no intuito de ampliar a concessão 
de crédito para sistemas de produção de base agroecológica e orgânica; (iii) a operacionalização e 
ampliação de contratos em linhas com acompanhamento das atividades produtivas, como o Pronaf 
Produtivo Orientado; (iv) incentivos a práticas de convivência com o semiárido, no intuito de reduzir a 
vulnerabilidade e os riscos climáticos; (v) o incentivo à ampliação da produção de alimentos saudáveis 
a preços acessíveis, efetivando um combate indireto à inflação; (vi) a viabilização técnica e financeira 
do novo modelo de seguro de renda; (vii) o desenvolvimento de um modelo operacional para 
olerícolas; e (viii) a ampliação das culturas seguráveis. 
 

0%

50%

100%

Indicador 10 Indicador 11 Indicador 12 Indicador 13

Previsto Realizado
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iii. Conclusão 
O Pronaf completou 20 anos de existência em 2015. A política, em constante evolução e crescimento, 
demostra a solidez do programa e da agricultura familiar brasileira. Apesar dos índices gerais da 
economia, o Pronaf continua apoiando e fomentando a agricultura familiar enquanto geradora de 
alimentos e força econômica. Os programas de seguro e garantia de preços reforçam ainda mais a 
robustez do crédito. O Garantia-Safra cumpriu o objetivo de mitigar os efeitos da seca na renda dos 
agricultores familiares que vivem em municípios do semiárido com perda sistemática de produção.  
 

iii.a- Avaliação do resultado 
Entende-se que a execução de contratos no âmbito do Pronaf atendeu o estabelecido no planejamento 
estratégico do MDA e superou as expectativas no contexto da conjuntura econômica do ano civil de 
2015. O principal indicador do Garantia-Safra é número de agricultores aderidos e o aproveitamento 
das cotas disponibilizadas para os estados alcançou 98% na safra 2013/2014 e 86% na safra 2014/2015.  
A atual safra ainda está em andamento, mas as primeiras sinalizações apresentam-se bastante 
positivas, indicando adequada formulação e sustentabilidade do novo modelo do SEAF. 

  

iii.b- Ações para melhoria de desempenho 
Estão em processo de negociação com a equipe econômica do Governo (Ministério da Fazenda e 
Secretaria do Tesouro Nacional) os novos aprimoramentos e as implementações necessárias para 
adequação do crédito às demandas da agricultura familiar e da população brasileira. Está em 
andamento o aprimoramento nos controles internos, de forma a assegurar o artigo 10 da lei que criou 
o Garantia-Safra, por meio, por exemplo, do termo do cooperação assinado entre o MDA e o TCU. 
Encontram-se em discussão com Bacen, MF e MAPA a elaboração de ajustes normativos e operacionais 
para melhoria do desempenho do Programa. Também estão sendo discutidas com esses órgãos a 
regulamentação do Art. 65C da Lei nº 8.171, que possibilitará implementar um novo sistema de 
supervisão do Proagro.  
 
3.1.6 - Promover e garantir o espaço da agricultura familiar na integração regional, na cooperação 

internacional, nas negociações internacionais e no comércio exterior 

i. Descrição 

Descrição geral  

Atuar no ambiente internacional em diversas instâncias, valorizando o papel estratégico da agricultura 
familiar, que é uma das atribuições do MDA desenvolvida por meio Assessoria para Assuntos Internacionais e 
de Promoção Comercial.  

 

Responsável: AIPC – (Cristina Timponi Cambiaghi, Chefe da Assessoria para Assuntos Internacionais e de 
Promoção Comercial, 636.280.071-00) do responsável pela consecução das metas 

 

 

ii. Análise 

ii.a- Definição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando 
os principais avanços obtidos no exercício de 2015 em relação ao exercício de 2014. 
Em 2015, o MDA deu início às ações do Programa de Cooperação Regional para a África intitulado 
“Intercâmbio de Experiências e diálogo de Políticas Públicas para a Agricultura Familiar na África”, que 
tem como objetivo a cooperação para o fortalecimento dos serviços de assistência técnica e o 
intercâmbio sobre políticas agrícolas diferenciadas para a agricultura familiar em Moçambique, 
Zimbábue, Quênia, Senegal, Gana e países da Comunidade de Países de Língua Portuguesa 
(CPLP). Também foram assinados Protocolos de Intenção na área de desenvolvimento rural e 
agricultura familiar com a Venezuela e a Colômbia.  
Em coordenação com a Reunião Especializada sobre Agricultura Familiar do Mercosul - REAF, o MDA 
realizou sob a Presidência Pro Tempore Brasileira do Mercosul uma série de atividades importantes 
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para o fortalecimento da integração regional, tais como a XXIII REAF Mercosul e o II Módulo do IV 
Curso de Jovens da Agricultura Familiar do Mercosul. Ainda no âmbito da REAF, o MDA também 
contribuiu com atividades ligadas a formulação e implementação de políticas públicas de Assistência 
Técnica e Extensão Rural, de Compras Públicas da agricultura familiar, com ênfase em organizações 
produtivas de mulheres. 
Em conjunto com FAO, CELAC, REAF e a Aliança para a Soberania Alimentar dos Povos da América 
Latina e do Caribe, o MDA promoveu o Seminário Regional de Agroecologia na América Latina e Caribe, 
no qual resultou um documento de referência com diretrizes para o desenvolvimento da agroecologia 
nos países da região. 
Nas negociações comerciais, atuou-se no seguimento da Rodada Doha na OMC e das negociações de 
acordos comerciais bilaterais, tais como Mercosul-União Europeia e Brasil– México, com o objetivo de 
resguardar as políticas e os produtos da agricultura familiar. Ademais, o MDA apoiou a prorrogação da 
elevação da Tarifa Externa Comum do Mercosul de lácteos e pêssegos até 2023, a fim de proteger os 
setores frente a um mercado internacional marcado por subsídios à exportação e comércio desleal. 
Na área de promoção comercial, buscou-se ampliar acesso a mercados internacionais, celebrar 
negócios e promover a imagem e os produtos da agricultura familiar brasileira no exterior por meio da 
participação de empreendimentos em estande do MDA em feiras internacionais de mercados 
considerados estratégicos: Alemanha, África do Sul e Peru. Ao todo foram cerca de 11.000 famílias 
cooperadas representadas e beneficiadas pelas ações, com negócios prospectados em US$ 22 milhões 
nos seguintes produtos: café, arroz, castanha do Brasil, sucos, vinhos, espumantes, polpas de frutas, 
geleias, guaraná, açaí, cachaça, milho e mel.  
 

ii.b- Análise dos resultados obtidos em relação à situação inicialmente diagnosticada durante a 
elaboração do plano estratégico e os avanços alcançados no exercício de 2015. 
Observa-se que a atuação internacional do MDA foi gradativamente se ampliando para novos espaços 
e novos temas, preservando sua sintonia com as mudanças nas políticas púbicas dirigidas ao 
desenvolvimento rural e à segurança alimentar e nutricional e na política externa.  
 
ii.c- Análise dos principais indicadores e macroprocessos, bem como contribuição de cada 
departamento/entidade externa para os resultados obtidos.  
 

 
Gráfico 6: Promover e garantir o espaço da agricultura familiar na integração regional, na cooperação internacional, nas 

negociações internacionais e no comércio exterior 

Indicador 14.Número de atividades de intercâmbio de experiências sobre as políticas públicas do 
MDA 
Indicador 15.Número de países parceiros do Programa Mais Alimentos Internacional 
 

Tabela comparativa de indicadores em três exercícios 

Análise dos 
indicadores 

2014 2015 2016 

Previsto Realizado Previsto Realizado Meta 

Indicador 14 - 67 72 75 77 

Indicador 15 - 6 6 6 8 

0%

50%

100%

150%

 Indicador 14  Indicador 15

Previsto Realizado
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Legenda  Conforme planejado  Merece atenção  Desconforme 

 
O indicador nº 14 supracitado se relaciona a uma das principais ações desta Assessoria, no que se 
refere a demandas de atividades de cooperação técnica internacional e diálogo sobre as políticas 
públicas brasileiras na área de desenvolvimento rural, desenvolvimento territorial, reforma agrária e 
segurança alimentar, seja de maneira bilateral ou multilateral, atendendo principalmente a demanda 
de delegações de países latino-americanos, caribenhos e africanos. Ações de cooperação de mais longo 
prazo e inseridas em uma estratégia maior de cooperação ocorrem dentro da Reunião especializada 
sobre Agricultura Familiar do MERCOSUL e também no âmbito do Programa Mais Alimentos 
Internacional (PMAI). As atividades de cooperação técnica internacional são executadas em parceria 
com outras áreas do MDA, como por exemplo a SAF e a SDT, e também com outros Ministérios, tais 
como o MRE e o MDS. 
O PMAI, que se insere ao indicador nº 15, alcançou em 2015 a marca de seis acordos estabelecidos 
com diversos países, efetivando a entrega dos primeiros lotes de máquinas e equipamentos agrícolas 
relacionados aos tranches de exportação para o Zimbábue, Cuba, Moçambique e Senegal. O Programa 
Mais Alimentos Internacional realizou exportações de cerca de 2 mil tratores e 60 mil implementos 
agrícolas que totalizaram um investimento de mais de R$ 500 milhões. O PMAI é operacionalizado em 
parceria com entidades representativas do setor privado (ANFAVEA, ABIMAQ e SIMERS) e em 
articulação com os Ministérios que compõem a CAMEX, principalmente o MRE, o MDIC e o MF. 
 

ii.d- Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nas principais ações orçamentárias relacionadas 
ao objetivo estratégico. 

Análise 
orçamentária 

Orçamento Físico 
Unidade 

de medida 

Previsto Realizado 
Previsto Realizado 

(LOA + adicionais) (empenho liquidado) 

Exercício RAP Exercício RAP Exercício RAP Exercício RAP 

210V PO 000I 1.465.800 120.935 782.365 18.145 5 0 6 0 
Acordo 
negociado 

 

ii.e- Principais desafios para 2016. 
O principal desafio para 2016 é dar conta da crescente demanda por cooperação técnica feita por 
países interessados na experiência brasileira de fortalecimento da agricultura familiar e 
desenvolvimento rural associados à garantia da segurança alimentar e nutricional, tendo em vista a 
estrutura insuficiente de pessoal e orçamentária. Além disso, pelas mesmas razões apontadas, é um 
desafio manter e acompanhar de forma qualitativa os diferentes foros internacionais que discutem 
agricultura familiar como estratégia para garantia da segurança alimentar.  

 

iii. Conclusão 

iii.a- Avaliação do resultado 
O resultado do indicador foi satisfatório, com o atendimento de demandas de cooperação técnica 
bilateral, na área de desenvolvimento rural, desenvolvimento territorial, reforma agrária e segurança 
alimentar, com delegações de países latino-americanos, caribenhos e africanos.  

 

iii.b- Ações para melhoria de desempenho 
O desempenho foi satisfatório, entretanto, ações para o desenvolvimento dos indicadores de 
desempenho são objetivos centrais desta unidade. Entre elas, destacam-se: maior articulação com os 
atores governamentais internos e externos envolvidos com a cooperação internacional, busca pelo 
incremento de recursos orçamentários e financeiros para a efetivação destas atividades e 
potencialização do tema agricultura familiar e segurança alimentar nos espaços de diálogo 
internacionais pluri e multilaterais.  
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3.1.7 - Fiscalizar os municípios que receberam equipamentos do PAC 

i. Descrição 

Descrição geral  

Inspecionar a utilização das máquinas e equipamentos entregues a mais de 5.000 municípios brasileiros para 
que coibir sua utilização em outras atividades que não o bem coletivo a que se destinam. 

Responsável: Lucas Ramalho Maciel, CPF: 712.189.801-25 Assessor Especial do Ministro  

 

ii. Análise 

ii.a- Definição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando 
os principais avanços obtidos no exercício de 2015 em relação ao exercício de 2014. 

Ao longo de 2015 foi desenvolvido o Sistema Informatizado de Monitoramento do PAC – SISPAC. Trata-
se de uma ferramenta eletrônica que permite conciliar tecnologia da informação com gestão de um 
programa que, pela própria natureza, é bastante capilarizado por todo o território nacional (5.071 
municípios receberam 18.071 máquinas e equipamentos, o que representa um atendimento de 91% 
dos municípios brasileiros). 

Outro ponto de destaque foi a parceria firmada com o Conselho Nacional de Procuradores Gerais. Com 
a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica, houve a conjugação dos esforços dos Ministérios 
Públicos Federais e do Ministério do Desenvolvimento Agrário para proteção dos bens, valores e 
direitos relativos às máquinas e equipamentos doados às Prefeituras Municipais no âmbito do 
Programa de Aceleração do Crescimento – PAC. A partir da assinatura do ACT com o CNPG, ficaram os 
demais Ministérios Públicos Federais nos Estados autorizados a firmarem parcerias semelhantes. Até 
o final de 2015, 13 estados firmaram parcerias com o MDA. 

Vale ressaltar ainda a publicação da Portaria MDA n° 406, de 14 de dezembro de 2015. O normativo 
trouxe inovações importantes, tais como: 1) organização do fluxo de recebimento e apuração das 
denúncias recebidas; 2) descrição das hipóteses para celebração de TAC e extinção da doação; 3) 
definição das possibilidades de uso das máquinas e equipamentos do programa. 

  

ii.b- Análise dos resultados obtidos em relação à situação inicialmente diagnosticada durante a 
elaboração do plano estratégico e os avanços alcançados no exercício de 2015. 
Com as ações empreendidas ao longo de 2015, foi possível organizar e sistematizar o fluxo de 
tratamento do controle social exercido pela população. Com os novos normativos, ficaram definidos 
os procedimentos e os encaminhamentos necessários para cada tipo de denúncia, bem como as 
sanções administrativas aplicáveis, que antes resumia-se à extinção da doação e a reversão do bem ao 
patrimônio da União. Essa definição facilitou os critérios de análise e parametrizou os procedimentos 
a serem tomados a partir de cada caso concreto relatado. 

Ademais, foi possível finalizar e lançar o SISPAC, sistema eletrônico de monitoramento do PAC, que 
permitirá que as prefeituras entreguem seus relatórios e diários de operações das máquinas por meio 
eletrônico, facilitando a elaboração de indicadores de acompanhamento, monitoramento e avaliação. 

As parcerias firmadas com os Ministérios Públicos Federais nos Estados releram-se profícuas, na 
medida em que se observou uma maior demanda por informações administrativas e gerenciais do PAC 
pelos órgãos de controle. 

  

ii.c- Análise dos principais indicadores e macroprocessos, bem como contribuição de cada 
departamento/entidade externa para os resultados obtidos. 
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Gráfico 7: Fiscalização dos municípios que receberam equipamentos do PAC 

Indicador 16. Número de municípios fiscalizados 
 

Tabela comparativa de indicadores em três exercícios 

Análise dos 
indicadores 

2014 2015 2016 

Previsto Realizado Previsto Realizado Meta 

Indicador 1 - 191 191 168 191 

Legenda  Conforme planejado  Merece atenção  Desconforme 

Memorando Circular n° 58, de 20 de fevereiro de 2014, é o documento que parametrizou as metas 
mínimas de municípios a serem visitados a cada semestre, conforme tabela: 

Região 
Geográfica 

Municípios 
Beneficiados 
por UF 

Quantidade 
Mínima de 
Visitas 
Obrigatórias 

% Mínimo de 
Visitas 
Obrigatórias 

Mesorregiões Visitas 
realizadas 

Norte 394 35 8,9% 18  25 

Nordeste 1.719 57 3,3% 28  78 

Sudeste 1.435 49 3,4% 25  14 

Sul 1.091 33 3,0% 16  24 

Centro-
Oeste 

432 17 3,9% 8  27 

Total 5.071 191 3,8% 95 168 

 

Há que se destacar que, com a transição e renovação administrativa ocorrida no âmbito do MDA e das 
suas Delegacias Federais nos estados no início de 2015, houve um refluxo natural decorrente da 
assimilação dos programas e das metas de desempenho. Essa questão somou-se às dificuldades 
orçamentárias decorrentes do quadro de ajuste fiscal e restrição financeira, que tiveram impacto na 
capacidade das Delegacias de realizarem as visitas mínimas obrigatórias. Apesar disso, ainda assim foi 
possível visitar 168 municípios, um número 13% menor da meta mínima de vistorias (191). 
Esse número foi alcançado devido ao trabalho de gestão e acompanhamento da coordenação nacional 
do programa, aliado à articulação da Coordenação Nacional das Delegacias Federais do MDA – CONDEF 
e das próprias Delegacias Federais do Desenvolvimento Agrário nos estados. Vale ressaltar a 
contribuição da Assessoria Especial de Controle Interno – AECI, que auxilia no acompanhamento das 
demandas provenientes do controle social exercido pela sociedade e pelos órgãos de controle da 
administração pública. Em 2015 foram recebidas 76 denúncias, que estão com o seguinte status: 24 
arquivadas por falta de materialidade; 3 arquivadas por resolução do problema apontado; 13 tiveram 
processos abertos para realização de diligências adicionais; 7 tiveram processos abertos para 
celebração de TAC; e 29 estão pendentes de análise 

-30%

20%

70%

120%

 Indicador 16

Previsto Realizado
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ii.d- Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nas principais ações orçamentárias relacionadas 
ao objetivo estratégico. 
 

Análise 
orçamentária 

Orçamento Físico 
Unidade de 

medida 

Previsto Realizado 

Previsto Realizado 
 (LOA + adicionais) 

(empenho 
liquidado) 

Exercício RAP Exercício RAP Exercício RAP Exercício RAP 

152M 380.000.000 0 0 0 1.200 0 0 0 
Município 
atendido 

As ação orçamentária 152M - Aquisição de Máquinas e Equipamentos para Adequação de Infraestrutura 
Produtiva Municipal foi “zerada” em 2015. Sem orçamento, não foi adquirida nenhuma máquina, e o foco voltou-
se inteiramente para ações de acompanhamento e monitoramento do programa. 

ii.e- Principais desafios para 2016. 

O maior desafio de 2016 será cadastrar as 5.071 prefeituras e as 18.071 máquinas no SISPAC. O 
segundo desafio consistirá em garantir que as prefeituras repassem informações por meio do sistema, 
o que demandará diálogos constantes e continuados entre as DFDAS, a Coordenação Nacional do 
programa e os municípios. Há que se destacar também o desafio da comunicação, que envolve a 
capacidade de mostrar os benefícios do programa para a sociedade em geral, e mais especificamente, 
para as populações do meio rural. Outro ponto refere-se à necessidade de concretizar acordos de 
cooperação com os 13 estados que possuem Ministérios Públicos Federais e que ainda não 
formalizaram parceria com o MDA. 

 

iii. Conclusão 

iii.a- Avaliação do resultado 
Apesar de ainda não estarem inteiramente sistematizadas, as observações de campo mostram que são 
vários os relatos positivos de uso das máquinas do programa: construção de barreiras de contenção, 
pequenas barragens para captação de água, tanques para criação de peixes, e tantas outras 
benfeitorias que se tornaram possíveis graças aos equipamentos doados.  
A compra em escala permitiu uma economia de 30% no custo de aquisição dos equipamentos. Além 
disso, a iniciativa aliviou o caixa dos municípios que tinham que arcar com os custos de aluguel das 
máquinas. 
Trata-se de uma iniciativa que, pelo tamanho e abrangência, é inédita no Brasil. Uma ação de governo 
que ajudou o país a gerar empregos e aumentar a renda em um contexto internacional bastante 
adverso. Embora o ritmo de investimentos tivesse que ter sido alterado pelo contexto econômico de 
2015, o programa trouxe impactos positivos no parque industrial brasileiro, tornando-o mais capaz de 
suportar o período de menor crescimento e, mais importante, dotando as prefeituras com máquinas 
e equipamentos essenciais para promover melhorias para a população rural brasileira. 
Em 2015 foi vistoriado 87% da quantidade mínima de municípios brasileiros. Embora a meta não tenha 
sido inteiramente alcançada, houveram avanços normativos importantes, como a publicação da 
Portaria MDA n° 406, de 14 de dezembro de 2015, e a implantação do SISPAC, uma plataforma 
eletrônica que amplia a capacidade de gestão, monitoramento e avaliação do programa. 
 

iii.b- Ações para melhoria de desempenho 
Diálogo e comunicação intensificada com as Delegacias Federais do Desenvolvimento Agrário, no 
sentido de cobrar o cumprimento das metas; Garantia orçamentária e financeira para a realização das 
vistorias in loco; Cadastro das prefeituras no SISPAC com o intuito de facilitar a comunicação do 
Ministério do Desenvolvimento Agrário com os municípios e de aprimorar a gestão documental e de 
avaliação do programa. 
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Eixo Fundiário 
3.1.8 - Promover a gestão da malha fundiária nacional com ênfase no geocadastro 

i. Descrição 

Descrição geral  

Identificar de maneira precisa todas as terras devolutas federais e estaduais proporcionando maior segurança 
em sua gestão. 

Esse objetivo, ainda que presente no Planejamento Estratégico, é de responsabilidade do INCRA, que realiza 
um relatório de Gestão específico. 

Responsável: INCRA   

 
 
3.1.9 - Reforçar teses no Judiciário que consolidem a função social da propriedade 

i. Descrição 

Descrição geral  

Oferecer maior embasamento para a importância da função social da terra no Judiciário, instância de 
fundamental importância para o desenvolvimento das ações em prol da democratização do acesso à terra.  

Responsável: Gabinete / CONJUR – João Paulo de Faria Santos, CPF: 935.759.981-91, Consultor Jurídico    

ii. Análise 

ii.a- Definição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando 
os principais avanços obtidos no exercício de 2015 em relação ao exercício de 2014. 
Foi realizada as primeiras reuniões do GEDA – Grupo de Estudos de Direito Agrário, com a reunião de 
renomados professores de Direito e juristas para a realização de artigos e intervenções, além da 
formação de agenda sobre a Função Social da Propriedade. Além disso, formalmente, intervimos em 
4 Mandados de Segurança junto ao Supremo Tribunal Federal, versando sobre impugnações de 
Decretos de Desapropriação de Interesse Social para fins de reforma agrária (MS 33.510/DF, MS 
33.560/DF, MS 33.589/DF e MS 33.664/DF).  

 

ii.b- Análise dos resultados obtidos em relação à situação inicialmente diagnosticada durante a 
elaboração do plano estratégico e os avanços alcançados no exercício de 2015. 
Os resultados, neste ponto, informalmente, são colhidos a longo prazo, com intervenções de longa 
duração. Já em relação aos processos, tivemos vitórias em 1 processo, os demais ainda estão em curso.  

 

ii.c- Análise dos principais indicadores e macroprocessos, bem como contribuição de cada 
departamento/entidade externa para os resultados obtidos. 
 

Tabela comparativa de indicadores em três exercícios 
Análise dos 
indicadores 

2014 2015 2016 

Previsto Realizado Previsto Realizado Meta 

Indicador 2   1 4 400% 

Legenda  Conforme planejado  Merece atenção  Desconforme 

Indicador 2. Teses Judiciais sobre a Função Social da Propriedade 

 

ii.d- Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nas principais ações orçamentárias relacionadas 
ao objetivo estratégico. 
 

Análise 
orçamentária 

Orçamento Físico Unidade 
de 

medida 
Previsto 

(LOA + adicionais) 

Realizado 

(empenho liquidado) 
Previsto Realizado 
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Exercício RAP Exercício RAP Exercício RAP Exercício RAP 

Ação 1/PO          

ii.e- Principais desafios para 2016. 
Consolidar o Grupo de Estudos e intervir mais fortemente no STF e na Justiça Federal. Incluir nas metas 
indicadores de manifestações informais também 

 

iii. Conclusão 

iii.a- Avaliação do resultado 
Resultado positivo, mas, como os efeitos são, necessariamente, de longo prazo, é fundamental incluir 
também as intervenções informais, feitas a partir da academia e de outros espaços de influência 
jurídica, para além do Poder Judiciário.  
 

iii.b- Ações para melhoria de desempenho 
Consolidar o GEDA. Iniciar seminários e ciclos de debates sobre a Função Social da Terra.  
 
 
3.1.10 - Promover a reforma agrária, a regularização fundiária e a política de crédito fundiário como 

instrumentos de democratização do acesso à terra e combate à violência no campo 

i. Descrição 

Descrição geral  

Promover a regularização fundiária e o acesso à terra por meio de políticas de crédito que proporcionem maior 
justiça social e a diminuição dos conflitos no campo. 

Responsável: SERFAL / SRA   

Adhemar Lopes de Almeida, Secretário de Reordenamento Agrário, CPF: 008.025.888-32 

Sérgio Roberto Lopes, Secretário Extraordinário de Regularização Fundiária da Amazônia Legal.  CPF: 
523.873.569-34 

 

 

ii. Análise 

ii.a- Definição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando 
os principais avanços obtidos no exercício de 2015 em relação ao exercício de 2014. 

O PNCF com a publicação do Decreto Presidencial nº 8.500, de agosto de 2015, possibilitou a 
ampliação das novas condições de renda e patrimônio. A partir da publicação do Decreto tornou 
possível para os trabalhadores rurais com renda até R$ 60 mil contratar o financiamento de imóveis 
rurais pelo PNCF. Outro destaque é o acesso da Juventude Rural ao Crédito Fundiário que detém 41% 
do total de contratações em 2015. A política vem sendo ampliada e aperfeiçoada a partir da 
possibilidade de ampliar para R$ 100 mil o patrimônio daqueles jovens com direito de herança, de tal 
forma, incentivando-os a sucederem seus pais no campo.  As ações de monitoramento merecem 
destaque no ano de 2015, com a instituição dos Indicadores de Desempenho para avaliação de 
desempenho da atuação das Unidades Técnicas Estaduais (UTEs) na execução  do (PNCF). 

O Decreto nº 8.500, uma das conquistas da política fundiária em 2015, atualizou os perfis de 
renda e patrimônio para acesso ao Crédito Fundiário, que não eram atualizados há mais de 17 anos 
(1998). 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 138 mil famílias beneficiadas 
41% são de jovens com idade entre 18 e 29 anos. 

Finalmente, destacamos a publicação da Resolução 4.450, em dezembro de 2015, 
possibilitando a renegociação dos beneficiários do PNCF em situação de inadimplência que aderiram 
e amortizaram o valor de 5%, dentro do prazo estabelecido pela resolução 4.178, de janeiro de 2013. 
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ii.b- Análise dos resultados obtidos em relação à situação inicialmente diagnosticada durante a 
elaboração do plano estratégico e os avanços alcançados no exercício de 2015. 

O Decreto nº 8.500/2015, uma das conquistas da política fundiária em 2015, atualizou no caso 
do CPR de R$ 9 mil e R$ 15 mil e NPT e CAF de R$ 15 mil e 30 mil para R$ 30 mil e R$ 60 mil, elevando 
os perfis de renda e patrimônio para acesso ao Crédito Fundiário, que não eram atualizados há mais 
de 17 anos (1998). Do ponto de vista da juventude, o PNCF tem sido uma das alternativas utilizadas 
pelos jovens para permanecerem no campo, pois das mais de 140 mil famílias beneficiadas 41% são 
de jovens com idade entre 18 e 29 anos. Em 2015, a mais recente apuração demonstra que superamos 
a meta do Planejamento Estratégico do MDA 2015, alcançando 1.988 famílias rurais que tiveram o 
acesso à terra por meio do PNCF com o financiamento de 24 mil hectares de terra. Nesse ano, as ações 
implicaram investimentos de mais de R$ 94 milhões.No ano de 2014, 1.649 famílias tiveram acesso à 
terra por meio do PNCF. 

A publicação da Resolução 4.450, em dezembro de 2015, permitiu que aproximadamente 5 
mil contratos em situação de inadimplência a renegociação de suas parcelas vencidas, observando as 
condições e os prazos estabelecidos na Resolução.  

Em relação a número de títulos de regularização fundiária, precisamos destacar que o 
Programa Terra Legal emitiu 3. 269 em 2015 (até outubro). Além disso, apenas em 2015 já foram 
georreferenciadas 20.026 parcelas (ocupações ou perímetro de glebas públicas federais), o que 
corresponde a uma área de 19,2 milhões de hectares. E, por meio de convênios com os governos 
estaduais, 1.686 títulos de regularização fundiária foram entregues nesse ano fiscal. Desde o início do 
Terra Legal, já são mais 11,6 milhões de hectares de áreas destinadas ou regularizadas, beneficiando 
mais de 20 mil famílias na Amazônia.  

 

ii.c- Análise dos principais indicadores e macroprocessos, bem como contribuição de cada 
departamento/entidade externa para os resultados obtidos. 
 

 
Gráfico 8: Promover a reforma agrária, a regularização fundiária e a política de crédito fundiário como instrumentos de 

democratização do acesso à terra e combate à violência no campo 

Tabela comparativa de indicadores em três exercícios 

Análise dos 
indicadores 

2014 2015 2016 

Previsto Realizado Previsto Realizado Meta 

Indicador 4 - 1.649 1.700 1.988 2.000 

Indicador 5 - 10.272 10.000 5.923 10.000 

Legenda  Conforme planejado  Merece atenção  Desconforme 

Indicador 4: Número de famílias beneficiadas pelas políticas de acesso à terra (PNCF-SRA) 

Indicador 5: Número de famílias beneficiadas pelas políticas de acesso à terra (SERFAL) 

ii.d- Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nas principais ações orçamentárias 
relacionadas ao objetivo estratégico. 
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Análise 
orçamentária 

Orçamento Físico 
Unidade 

de 
medida 

Previsto 

(LOA + adicionais) 

Realizado 

(empenho liquidado) 
Previsto Realizado 

Exercício RAP Exercício RAP Exercício RAP Exercício RAP 

AÇÃO 0061 300.000.000 247.265.250 168.000.000 - 10.000 - 1.988 - Familia 
Beneficia

da 

AÇÃO 210Q 54.737.073 39.591.106 3.839.642 15.733.682 2 - 2 1.027 
Familia 

Beneficia
da 

PO 0001 100.000 - - - 1 - - - 
Estudo 
Realizado 

PO 0002 38.578.962 28.882.840 1.419.821 10.919.398 1.500 - - 1.027 
Familia 

Beneficia
da 

PO 0003 3.000.000 421.240 - 421.240 2.000 - - 3.000 
Pessoa 

Capacita
da 

PO 0004 6.240.282 2.620.772 - - 1.280 - - - 
Familia 
Beneficia
da 

PO 0005 5.817.829 7.416.218 2.419.821 4.350.473 9.328 - 3.520 4.973 
Familia 

Beneficia
da 

PO 0003 3.000.000 421.240 - 421.240 2.000 - - 3.000 
Familia 

Beneficia
da 

AÇÃO 211C PO 
0003 - 

GEORREFERENCIA
MENTO E 

DIGITALIZAÇÃO DA 
MALHA 

FUNDIÁRIANA 
ÁREA DE 

ABRANGÊNCIA DA 
LEI Nº 11.952, DE 

2009 - NA 
AMAZÔNIA LEGAL 

 

 39.432.007,00   86.080.808,67   3.511.729,10  
 

19.317.134,1
1  

2.700.000 16.532.436 

 

 

 

2.552.185 

 

3.123.
070 

 Hectare  

AÇÃO 211C PO 
0003 - 

IDENTIFICAÇÃO E 
DESTINAÇÃO DE 

TERRAS PÚBLICAS 
RURAIS EURBANAS 

NA ÁREA DE 
ABRANGÊNCIA DA 
LEI Nº 11.952, DE 

2009 - NA 
AMAZÔNIA LEGAL 

 6.892.183,00   14.377,19   1.151.873,09   6.471,63  4.000.000 

                                                        
_ 

 

 

 

 

 

1.095.927 

 

                                         
_ 

 Hectare  

 

ii.e- Principais desafios para 2016. 
Para 2016, a prioridade do PNCF é dar continuidade ao aperfeiçoamento da gestão da política 

de crédito fundiário, com a desburocratização do acesso ao crédito, revisão dos fluxos e ampliação dos 
tetos de financiamento e dos públicos atendidos. Destacamos ainda como desafio os cortes 
orçamentários sofridos no Programa para o exercício de 2016, que impactam especialmente nas 
contratações da linha de Combate à Pobreza Rural - CPR e nos contratos dos Subprojetos de 
investimentos comunitários – SICs, sendo necessário o monitoramento das contratações conforme os 
recursos disponíveis. 

Além disso, no que se refere a terras públicas federais na Amazônia, estão previstas as 
seguintes atividades: a) conclusão do processo de destinação das terras, no âmbito Câmara Técnica, 
criada especificamente para este fim e composta por diferentes órgãos públicos interessados; b) 
agilização da instrução processual e viabilização da reversão de terras, nos casos em comprovado 
descumprimento das cláusulas resolutivas definidas no momento da titulação; c) finalização da análise 
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processual dos requerimentos de títulos já iniciados. Contudo, é importante registrar que eventual 
contingenciamento de recursos orçamentários e possível redução da estrutura organizacional afetarão 
o alcance das metas pactuadas.    

 

iii. Conclusão 

iii.a- Avaliação do resultado 

Em relação aos resultados do PNCF no ano de 2015, conforme observado no gráfico não só alcançamos 
a meta de beneficiar 1.700 famílias, tal como superamos, proporcionando a 1.988 famílias o acesso à 
terra. Em relação ao objetivo do “SERFAL”, não foi possível alcançar a meta devido ao 
significativamente do corte de recursos orçamentários ocorrido durante o exercício. 
 

iii.b- Ações para melhoria de desempenho 

O PNCF é uma das principais políticas públicas de acesso a terra, que desde sua criação atendeu 140 
mil famílias beneficiadas em 21 estados do Brasil, contribuindo para o combate à pobreza no meio 
rural, a sucessão no campo e a consolidação da agricultura familiar, intensificando o aprimoramento 
no processo de contratação com maior sustentabilidade e qualidade das propostas, a revisão do fluxo 
de contratação, a revisão dos tetos de financiamento, bem como ATER para o público do Programa de 
forma continua e eficaz. No âmbito do Programa Terra Legal, são exemplos de melhoria a homologação 
dos módulos “Destinação” e “Acervo” do Sistema de Gestão Fundiária – SIGEF e a realização de 
mutirões internos e externos para conclusão de processos de regularização de terra, o que vale dizer 

proporcionarão maior agilidade, segurança e transparência no processo de titulação. 
 

3.1.11 - Criar e implantar projetos de assentamentos com infraestrutura, considerando a abordagem 

territorial 

i. Descrição 

Descrição geral  

Dotar os projetos de assentamento da infraestrutura necessária para o melhor desenvolvimento das 
atividades das famílias beneficiadas.  

Esse objetivo, ainda que presente no Planejamento Estratégico, é de responsabilidade do INCRA, que realiza 
um relatório de Gestão específico. 

Responsável: INCRA   

 
 
3.1.12 - Realizar a regularização fundiária em todo o território nacional, com foco na Amazônia 

Legal, no semiárido e nos territórios quilombolas 

i. Descrição 

Descrição geral  

Regularizar a ocupação de terras legítimas dando prioridade aos pequenos agricultores e comunidades locais, 
conferindo segurança jurídica sobre as terras a essas populações. O Programa de Cadastro de Terras e 
Regularização Fundiária no Brasil, que tem como objetivo integrar o governo federal, estadual e municipal na 
construção de um cadastro de imóveis rurais georreferenciado, dirigido aos agricultores familiares 

Responsável: SERFAL / SRA   

Adhemar Lopes de Almeida, Secretário de Reordenamento Agrário, CPF: 008.025.888-32 

Sérgio Roberto Lopes, Secretário Extraordinário de Regularização Fundiária da Amazônia Legal.  CPF: 
523.873.569-34 

 



 

 39 
RELATÓRIO DE GESTÃO 2015 MDA 

 

P
LA

N
EJ

A
M

EN
TO

 O
R

G
A

N
IZ

A
C

IO
N

A
L 

E 
D

ES
EM

P
EN

H
O

 O
R

Ç
A

M
EN

TÁ
R

IO
 E

 O
P

ER
A

C
IO

N
A

L 

ii. Análise 

ii.a- Definição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando 
os principais avanços obtidos no exercício de 2015 em relação ao exercício de 2014. 

Foram desenvolvidas ações estruturantes, com destaque para o georreferenciamento do perímetro 
de inúmeras glebas públicas federais, de imóveis de ocupantes rurais, de perímetros urbanos e de 
assentamentos. Promoveu-se também a destinação de terras, o aperfeiçoamento dos normativos, o 
desenvolvimento de sistemas e ampliou-se a interação com os Estados para regularização fundiária de 
suas terras devolutas, contribuindo para promoção da governança fundiária. 

O Programa de Cadastro de Terras e Regularização Fundiária no Brasil investiu em tecnologia, apoiando 
a consolidação de cadastros georreferenciados nos estados por meio da utilização de software livre o 
que resultou em maior agilidade aos processos de regularização. Houve considerável esforço no 
sentido de que os estados entreguem os títulos já registrados em cartório, sem custos ao beneficiário, 
garantindo-lhes segurança jurídica. Os resultados foram alcançados por meio das parcerias firmadas 
com os governos estaduais, via convênios. 
 
ii.b- Análise dos resultados obtidos em relação à situação inicialmente diagnosticada durante a 
elaboração do plano estratégico e os avanços alcançados no exercício de 2015. 

No Programa de Cadastro de Terras e Regularização Fundiária no Brasil, foram cadastrados e 
georreferenciados 5.555 imóveis rurais, e foram emitidos 906 títulos a agricultores e agricultoras 
familiares, além de ter sido promovido o fortalecimento institucional dos OET’s com a aquisição de 
veículos, equipamentos de informática e topográficos. Diante disso, destaca-se que 81,33% da meta 
prevista foi realizada. Cabe ressaltar que a ação de Regularização e emissão dos títulos é de 
competência dos OET’s, por tratar-se de terras devolutas estaduais.  Encontram-se em execução 16 
(dezesseis) convênios e 11 (onze) Contratos de Repasse, dos quais 02 (dois) novos instrumentos foram 
formalizados em 2015, sendo 01 (um) Convênio e 01 (um) Contrato de Repasse, que vem sendo 
monitorados e acompanhados pela SRA. 
Destaca-se a criação da Câmara Técnica de Destinação e Regularização de Terras Públicas Federais na 
Amazônia Legal, que contribuiu para que a meta de georreferenciamento de áreas dessa região 
alcançasse 167% de execução física estabelecida. 
Em relação à regularização fundiária, destaca-se que o Programa Terra Legal emitiu 5.923 títulos em 
2015, dos quais 1.686 referem-se a títulos decorrentes de convênio com os governos estaduais e, além 
disso, georreferenciou área equivalente a 23,8 milhões de hectares, que correspondem a perímetros 
de glebas públicas federais e de ocupações. O Terra Legal, desde seu início em 2009, já destinou mais 
de 11,6 milhões de hectares de áreas públicas, beneficiando mais de 20 mil famílias na Amazônia.  
 

ii.c- Análise dos principais indicadores e macroprocessos, bem como contribuição de cada 
departamento/entidade externa para os resultados obtidos. 

 
 

Gráfico 9: Realizar a regularização fundiária em todo o território nacional, com foco na Amazônia Legal, no semiárido e nos 
territórios quilombolas 

Gráfico 9: Realizar a regularização fundiária em todo o território nacional, com foco na Amazônia Legal, no semiárido e nos 
territórios quilombolas 
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Tabela comparativa de indicadores em três exercícios 

Análise dos 
indicadores 

2014 2015 2016 

Previsto Realizado Previsto Realizado Meta 

Indicador 7 - 10.272 10.000 5.923 10.000 

Indicador 8 - 9.928.655 3.000.000 1.095.926 6.000.000 

Indicador 9 - 17.300.000 10.000.000 23.799.431 8.000.000 

Indicador 10 - 13.058 22.628 5.555 23.000 

Legenda  Conforme planejado  Merece atenção  Desconforme 

 
Indicador 7: Índice de Títulos entregues na Amazônia Legal 
Indicador 8: Índice de Destinação na Amazônia legal 
Indicador 9: Índice de Geocadastro realizados na Amazônia Legal 
Indicador 10: Índice de Geocadastro realizados no apoio aos estados 
 

ii.d- Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nas principais ações orçamentárias 
relacionadas ao objetivo estratégico. 

 

Análise 
orçamentária 

Orçamento Físico 

Unidad
e de 

medida 

Previsto 

(LOA + adicionais) 

Realizado 

(empenho liquidado) 
Previsto Realizado 

Exercício RAP Exercício RAP Exercício RAP Exercí
cio 

RAP 

AÇÃO 210U 9.520.999 9.314.065 367.506 1.520.401 7.602 - - 6.601 
Imovel 
Regular

izado 

PO 0009 1.422.430 2.603.046 - 430.616 1.100 - - 1.100 

Imovel 
Georref
erencia

do 

PO 000A 682.574 - - - 1.346 - - 1.046 
Pessoa 
Capacit

ada 

PO 000B 7.415.995 6.703.815 367.506 1.089.785 5730 - - 4.455 

Imovel 
Georref
erencia

do 

AÇÃO 211C PO 
0003 - 

GEORREFERENCIA
MENTO E 

DIGITALIZAÇÃO DA 
MALHA 

FUNDIÁRIANA 
ÁREA DE 

ABRANGÊNCIA DA 
LEI Nº 11.952, DE 

2009 - NA 
AMAZÔNIA LEGAL 

 

 
39.432.007,0

0  

 
86.080.808,6

7  
 3.511.729,10  

 
19.317.134,

11  
2.700.000 

16.532.43
6 

 

 

 

2.552.
185 

 

3.123.0
70 

 
Hectare  

AÇÃO 211C PO 
0003 - 

IDENTIFICAÇÃO E 
DESTINAÇÃO DE 

TERRAS PÚBLICAS 
RURAIS EURBANAS 

NA ÁREA DE 
ABRANGÊNCIA DA 
LEI Nº 11.952, DE 

2009 - NA 
AMAZÔNIA LEGAL 

 6.892.183,00   14.377,19   1.151.873,09   6.471,63  4.000.000 _ 

 

 

 

1.095.
927 

 

_ 
 

Hectare  

Cabe destacar que os recursos orçamentários e financeiros do exercício de 2015, inicialmente estavam 
previstos para pagamento de convênios já vigentes e formalização de outros novos. Informa-se ainda, 
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que em relação a celebração de novos instrumentos, as restrições orçamentárias ocorridas no ano 
comprometeram a execução do PO 000A. 

ii.e- Principais desafios para 2016. 

No exercício de 2016, o desafio para o Programa de Cadastro de Terras e Regularização Fundiária no 
Brasil, diante das restrições orçamentárias, é a continuidade dos trabalhos em apoio aos Estados para 
a implementação do geocadastro, garantindo assim a regularização das posses dos agricultores 
familiares e sua destinação com a titulação no que couber. Outros grandes desafios para 2016 são a 
superação dos entraves burocráticos estaduais relacionados às licitações para contratação de 
empresas, principalmente dos serviços de geocadastro e o estabelecimento de um preço referencial 
dos serviços de geocadastro, evitando assim, atrasos nos trabalhos de campo e na conclusão dos 
procedimentos de regularização fundiária. 
Com relação às terras públicas federais na Amazônia, estão previstos os seguintes desafios: a) 
conclusão do processo de destinação das terras, no âmbito Câmara Técnica, criada especificamente 
para este fim e composta por diferentes órgãos públicos interessados; b) agilização da instrução 
processual e viabilização da reversão de terras, nos casos em comprovado descumprimento das 
cláusulas resolutivas definidas no momento da titulação; c) finalização da análise processual dos 
requerimentos de títulos já iniciados. Contudo, é importante registrar que eventual 
contingenciamento de recursos orçamentários e possível redução da estrutura organizacional afetarão 
o alcance das metas pactuadas.     
 
ii. Conclusão 
iii.a- Avaliação do resultado 
As políticas de regularização fundiária e acesso à terra, não conseguiram atingir grande parte das metas 
estipuladas para o ano de 2015. No entanto, os entraves de contingenciamento e restrição 
orçamentária, a burocracia nos estados e a dificuldade no estabelecimento de preços referenciais de 
geocadastro justificam os resultados. Ainda assim investiu-se em tecnologia com o lançamento de uma 
nova versão do Sistema de Gestão Territorial – SGT que conta com novas aplicações e funcionalidades. 
Ademais, o início da nova gestão no Ministério levou à necessidade de realinhamento do Programa 
Terra Legal, com expectativa de resultados positivos futuros.   
 
iii.b- Ações para melhoria de desempenho 
Ampliar as ações de capacitação dos beneficiários do Programa no sentido de garantir sua efetiva 
participação nas atividades de regularização exercendo assim, o controle social para melhoria da 
eficiência da política pública de regularização fundiária. Atuar para construção do preço referencial 
dos serviços de geocadastro e contribuir para melhoria da eficiência dos processos licitatórios de 
responsabilidade dos estados. Continuidade do processo em curso de aprimoramento tecnológico e 
metodológico no âmbito do Programa Terra Legal, como, por exemplo, a homologação dos módulos 
“Destinação” e “Acervo” do Sistema de Gestão Fundiária – SIGEF e a realização de mutirões internos e 
externos para conclusão de processos de regularização de terra, o que vale dizer proporcionarão maior 
agilidade, segurança e transparência no processo de titulação. 

 
Eixo Cidadania & Qualidade de Vida 

3.1.13 - Adotar a abordagem territorial como método de planejamento e implementação das 

políticas públicas do MDA 

i. Descrição 

Descrição geral  

Adotar a abordagem territorial significa integrar os Colegiados Territoriais, que são instâncias de participação 

e controle social, ao desenho e à implementação das políticas públicas do MDA, isto é, levar as decisões sobre 

as políticas para debate nestes Colegiados, bem como receber e processar informações sobre o andamento 
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das políticas oriundas destes. A responsabilidade da SDT pelo alcance deste objetivo está limitada a 

Coordenação de um grupo de trabalho com a finalidade de definir e acompanhar os programas do 

MDA que deverão adotar a abordagem territorial, esse grupo será constituído por meio de Portaria 

a ser editada pela Secretaria Executiva.  

Responsável: SDT – José Humberto Oliveira, CPF 171.052.265-87, Secretário de Desenvolvimento 

Territorial 

 

 

ii. Análise 

ii.a- Definição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando 
os principais avanços obtidos no exercício de 2015 em relação ao exercício de 2014. 

A decisão de incluir entre os objetivos estratégicos do MDA a adoção da abordagem territorial nas 
políticas do próprio Ministério partiu da constatação de que, apesar de ser um dos pilares da política 
territorial e ser alvo de articulação com outros órgãos federais, a abordagem territorial não vinha sendo 
aplicada com toda a abrangência que poderia ter nas demais políticas para o meio rural. Tomada esta 
decisão, foi ainda necessário concentrar esforços no fortalecimento prévio das estruturas e 
procedimentos que dão sustentação à abordagem territorial, tendo em vista que, nos anos anteriores 
a 2015, houve um arrefecimento da política. Assim, ao longo de 2015, as ações da SDT se concentraram 
na reestruturação do apoio aos Colegiados Territoriais e na formação de agentes, ao mesmo tempo em 
que foi dada continuidade às políticas já territorializadas (Proinf e Projeto Dom Helder), de modo a 
fortalecer e gerar as condições para um bom fluxo de atuação dos Colegiados. Nesse sentido, foram 
realizadas atividades que contribuíram para formação de 1.258 agentes e 598 assessores em todo país. 
Foi também realizado o Projeto Territórios em Foco, que consistiu da visita de campo do Ministro a 7 
territórios em 2015, sinalizando para os atores relevantes desta política o compromisso do MDA com 
esta. 

 

ii.b- Análise dos resultados obtidos em relação à situação inicialmente diagnosticada durante a 
elaboração do plano estratégico e os avanços alcançados no exercício de 2015. 

Ao final de 2015, já foi possível identificar a recuperação do dinamismo dos Colegiados Territoriais e 
demais instâncias que compõem a política territorial, e que serão a base para a discussão de 
possibilidades para a ampliação da territorialização das demais políticas do MDA.  
 

ii.c- Análise dos principais indicadores e macroprocessos, bem como contribuição de cada 
departamento/entidade externa para os resultados obtidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 10: Adotar a abordagem territorial como método de planejamento e implementação 
das políticas públicas do MDA 
Gráfico 10: Adotar a abordagem territorial como método de planejamento e implementação 
das políticas públicas do MDA 
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Tabela comparativa de indicadores em três exercícios 

Análise dos 

indicadores 

2014 2015 2016 

Previsto Realizado Previsto Realizado Meta 

Indicador 1 - 9% 9% 10% 20% 

Indicador 2 - 74% 100% 81% 100% 

Indicador 3 - 100% 100% 100% 100% 

Indicador 4 - - - 1% - 

Legenda  Conforme planejado  Merece atenção  Desconforme 

Indicador 1: Percentual de programas do MDA com normativo que estabeleça a discussão nos 

colegiados territoriais 

Indicador 2: Percentual de colegiados territoriais que discutiu o Proinf 

Indicador 3: Percentual de colegiados territoriais que discutiu o Projeto Dom Helder Câmara 

Indicador 4: Percentual de execução orçamentária do MDA decorrente da discussão nos colegiados 

territoriais 

 
Os indicadores relacionados a este objetivo buscam representar tanto elementos de eficiência quanto 
de eficácia. Neste sentido, o indicador 1 é uma medida de eficiência do próprio órgão, uma vez que 
representa o esforço realizado para discutir cada política implementada pelo órgão a fim de identificar 
a possibilidade de territorialização e operacionalizá-la, quando possível. Já os indicadores 2 e 3 
permitem medir a eficácia das medidas adotadas, uma vez que o fato de ter sido editado normativo 
estabelecendo a necessidade de discussão nos Colegiados, estes últimos não são obrigados a fazê-la, 
pois são autônomos na definição de suas pautas de discussão. Por fim, o indicador 4 vai mais além e 
busca medir a efetividade do objetivo, pois o aumento do volume relativo de recursos alocados que 
tenham sido alvo de discussão nos Colegiados representa o seu alcance. Em função da decisão de 
priorizar a retomada do dinamismo dos Colegiados, estes indicadores não foram alterados em 2015 
em relação a 2014.  
 

ii.d- Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nas principais ações orçamentárias relacionadas 
ao objetivo estratégico. 
 

Análise 

orçament

ária 

Orçamento Físico 
Unidade 

de 

medida 

Previsto 

(LOA + adicionais) 

Realizado 

(empenho liquidado) 
Previsto Realizado 

Exercício RAP Exercício RAP Exercício RAP Exercício RAP 

210X.000

1  

13.865.000 6.313.25

2 

1.025.62

5 

2.397.84

6 

11.890 9.771 2.800 3.689 Família 

Benefici

ada 

210X.000

6 

54.408.187 56.451.6

15 

467.599 21.566.1

21 

145 73 1 4 Projeto 

Apoiado 

210X.000

9 

46.599.899 83.833.2

00 

0 6.990.54

8 

112 139 0 9 Projeto 

Apoiado 

          

 

Estes POs se referem aos programas já normatizados para adotar a abordagem territorial: Proinf  
(210X.0006 e 210X.0009) e Projeto Dom Helder Câmara (210X.0001). Diante das restrições orçamentárias 
ocorridas, o realizado foi bastante inferior ao previsto, nos 3 POs. 
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ii.e- Principais desafios para 2016. 

Sendo este um objetivo fortemente centrado na articulação institucional, o principal desafio para 2016 
está na implementação de mecanismos que possam dar sustentação a essa articulação. Neste sentido, 
a SDT propõe que, em 2016, seja criado pela Secretaria Executiva um Comitê Técnico intersetorial, sob 
coordenação da própria SDT, para implementação da abordagem territorial nas demais políticas do 
MDA. 

 

iii. Conclusão 

iii.a- Avaliação do resultado 

As ações levadas a cabo pela SDT ao longo de 2015 permitiram consolidar a atuação dos Colegiados e 
resgatar a relevância destes para o desdobramento das políticas de desenvolvimento rural propostas 
pelo MDA. Com isto, criaram-se condições para as discussões de métodos e procedimentos para a 
adoção da abordagem territorial por outras políticas do MDA, além das que já estão territorializadas. 
 

iii.b- Ações para melhoria de desempenho 

Além da proposta de criação do Comitê Técnico intersetorial, a SDT prevê, para 2016, a seguinte 
sequência de ações voltadas para a adoção da abordagem territorial pelas políticas desenvolvidas pelo 
Ministério:  Identificação de programas prioritários, normatização dos programas com possibilidade de 
adotarem a abordagem territorial e diagnostico de execução orçamentária das políticas do MDA nos 
territórios. 

 
3.1.14 - Promover a inovação social e tecnológica no meio rural, compartilhando conhecimentos e 

saberes locais 

i. Descrição 

Descrição geral  

Difundir e dar visibilidade a conhecimentos técnicos e saberes locais do meio rural, que valorizem e 
enriqueçam a cultura e as técnicas de ação dos agricultores familiares.  

Responsável: SAF / SRA – Hur Ben Corrêa da Silva nome completo, cpf: 201.376.059-00 Coordenador 
Geral de Relações Institucionais e Gestão do Sibrater / Adhemar Lopes de Almeida, 008.025.888-32, 
Secretário de Reordenamento Agrário /Maria Dione de Souza Ferreira, cpf: 224.482.841-72, 
Coordenadora-Geral de Ação Cultural - SRA  

 

 

ii. Análise 

ii.a- Definição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando 
os principais avanços obtidos no exercício de 2015 em relação ao exercício de 2014. 
As ações de inovação tiveram continuidade em 2015 por meio do Plano Nacional de Inovação na 
Agricultura Familiar, o qual inclui parceria com EMBRAPA, CNPq e as instituições executoras das 
chamadas de Ater do MDA. No período foram realizadas reuniões de concertação e temáticas com a 
participação da Ater, pesquisa, Ensino-Núcleos de Agroecologia, e Agricultura familiar. Isso permitiu a 
criação de grupos/espaços gestores de inovação, em sete estados, com agenda de ação integrada para 
a identificação de gargalos tecnológicos e metodológicos e construção e compartilhamento de 
conhecimentos e tecnologias na produção, processamento e gestão da agricultura familiar. Foram 
realizados eventos de formação de agentes de Ater em tecnologias e processos compartilhados e 
construídos. Na parceria MDA/CNPq foram fomentados 100 núcleos de estudos de agroecologia em 
entidades públicas de ensino superior e de pesquisa agropecuária, articulados com instituições de Ater 
executoras de chamadas do MDA. 
Durante o ano, o Programa atingiu 55 municípios que ainda não haviam acessado ao Arca das Letras, 
473 bibliotecas foram implantadas em territórios rurais, dos quais 299 em territórios da Cidadania. O 

callto:224.482.841-72
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Programa atendeu ainda 34 comunidades do PNCF, 6 Remanescentes de quilombos, 5 aldeias 
indígenas, 181 Projetos de assentamento do INCRA e 9 Acampamentos da Reforma Agrária. 
 

ii.b- Análise dos resultados obtidos em relação à situação inicialmente diagnosticada durante a 
elaboração do plano estratégico e os avanços alcançados no exercício de 2015. 
Aconteceram avanços importantes na integração dos serviços de Ater com a pesquisa agropecuária e 
os núcleos de agroecologia nas instituições de ensino superior, com as chamadas de Ater. A integração 
se deu por meio dos grupos gestores de inovação nos estados, eventos temáticos para construção e 
compartilhamento de conhecimentos e inovações, eventos de formação de agentes, e redes sócio 
técnicas colaborativas em nível local, territorial, e temáticas relativas a sistemas de produção, 
territórios, organizações, entre outras. 
O Arca das Letras finalizou o ano de 2015 com a marca de 11.030 bibliotecas implantadas em 2.418 
municípios desde a sua criação, disponibilizando mais de dois milhões e trezentos livros a mais de um 
milhão de duzentas famílias. A principal conquista de gestão interna foi a cessão de imóvel que 
atendeu às necessidades do Programa quanto a armazenagem, montagem e transporte do acervo 
bibliográfico. O Termo de Cessão de Uso com o IBAMA assinado no início do ano de 2016 irá permitir 
a armazenagem do acervo e aperfeiçoamento das ações do programa. Destacamos as ações de 
monitoramento do programa realizadas pelas DFDAS e por parceiros nos estados. 
 

ii.c- Análise dos principais indicadores e macroprocessos, bem como contribuição de cada 
departamento/entidade externa para os resultados obtidos. 
Para otimização dos serviços prestados pelo Programa Arca das Letras, foram realizadas 12 
capacitações da equipe por meio de processos internos e participações em cursos. Aprimoramos a 
interlocução com as DFDAs e demais parceiros para fortalecer o processo de implementação e 
monitoramento das bibliotecas rurais.  
 

 

Tabela comparativa de indicadores em três exercícios 

Análise dos 
indicadores 

2014 2015 2016 

Previsto Realizado Previsto Realizado Meta 

Indicador 5 - - - 1.035 - 

Indicador 6 - - - 13.000 - 

Indicador 7 - - - 367 - 

Indicador 8 - 730 700 473 800 

Legenda  Conforme planejado  Merece atenção  Desconforme 

 
Indicador 5. Número de eventos 
Indicador 6. Número de participantes em eventos 

Gráfico 11 Promover a inovação social e tecnológica no meio rural, compartilhando conhecimentos e saberes locais 
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Indicador 7. Número de tecnologias e métodos 
Indicador 8. Número de Arcas das Letras implantadas 

 

ii.d- Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nas principais ações orçamentárias relacionadas 
ao objetivo estratégico. 

Análise 
orçamentária 

Orçamento Físico 

Unidade 
de medida 

Previsto 

(LOA + adicionais) 

Realizado 

(empenho liquidado) 
Previsto Realizado 

Exercício RAP Exercício RAP Exercíci
o 

RAP Exercíci
o 

RAP 

AÇÃO 210X PO 
007 

717.818 594.115 - - 700 - 473  
Bibliotecas 
Implantad

as 

Fonte: CGOF-SIOP, 29/03/2016. 

O Programa ARCA DAS LETRAS tem como característica principal na sua execução as parcerias 
celebradas com órgãos federais, estaduais e/ou municipais, bem como com os parceiros sociais na 
implantação das bibliotecas Rurais.  
 

ii.e- Principais desafios para 2016. 
Avançar na consolidação dos grupos/espaços gestores de inovação – nos estados, integrando Ater, 
Pesquisa, Ensino e Agricultura Familiar; identificação da demanda de conhecimentos e tecnologias das 
famílias atendidas por chamadas de Ater; identificação e construção de referências para a formação e 
inovação - conhecimento e tecnologias apropriadas e aplicadas na agricultura familiar, de acordo com 
a demanda; fortalecimento das redes sócio técnicas colaborativas no âmbito das Chamadas de Ater, 
integrando pesquisa e ensino. 
O principal objetivo para 2016 será a celebração dos acordos com órgãos e entidades governamentais 
visando garantir repasse de acervos técnicos e publicações para compor as novas bibliotecas a serem 
implantadas. (Ex: MEC, MINC, MAPA, CÂMARA E SENADO). Destacamos ainda, como desafio, a 
necessidade de estabelecer parcerias para ampliar o acervo no âmbito Federal ou Estadual a partir dos 
temas demandados pelas comunidades ou disponíveis nos respectivos parceiros e celebrar novas 
parcerias federais na confecção dos móveis Arca visando atendimento da demanda das comunidades 
rurais. 
 

iii. Conclusão 

iii.a- Avaliação do resultado 
Há pelo menos duas décadas, há um grave distanciamento entre Ater e pesquisa na ação junto a 
agricultura Familiar; em função das disfunções resultantes do desmonte dos serviços de Ater, 
promovido pelas políticas neoliberais da década de noventa. A implementação da Pnater, o aumento 
dos recursos federais de Ater, e o fomento pelo MDA de ações integradas de pesquisa com Ater, 
resultaram na criação de uma grande diversidade de iniciativas de sucesso, indicando estratégias de 
integração em todo o país. Considerando o nível de disfunções nesse âmbito da integração Ater e 
pesquisa, os esforços da inovação foram exitosos especialmente no sentido de criar espaços de 
integração e gestão, que resultaram em ações concretas na identificação, construção e 
compartilhamento de conhecimentos e tecnologias na Agricultura Familiar, especialmente no âmbito 
da formação de Agentes de Ater e criação de redes sócio técnicas colaborativas. 
A gestão do acervo bibliográfico do Programa Arca das Letras a fim de atender às demandas da 
população rural com agilidade e menor custo, contribuiu para a efetividade do Programa no ano de 
2015. Conseguimos garantir doações de acervos durante todo o ano por meio de articulações com 
órgãos federais em temas diversos. A doação mais relevante aconteceu por parte do FNDE – MEC de 
livros didáticos, principalmente de dicionários que estão entre os mais solicitados pelas comunidades. 
Destacamos ainda em 2015 a importância da celebração de acordos com o MEC, EMBRAPA e MINC no 
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fornecimento de acervos específicos com temas relevantes para compor as Arcas a serem implantadas, 
conforme critérios estabelecidos em cada um dos instrumentos. 
 

iii.b- Ações para melhoria de desempenho 
Institucionalizar e ampliar as ações de integração entre Ater, Pesquisa e Ensino, com base na 
identificação e construção de referências de conhecimento e tecnologias apropriadas e aplicadas na 
realidade da Agricultura Familiar, no âmbito das famílias atendidas pela Ater, nos diversos biomas e 
sistemas de produção, processamento e gestão. 
Ampliar o acervo com novas parcerias a serem celebradas no âmbito Federal ou Estadual a partir dos 
temas demandados pelas comunidades ou disponíveis nos respectivos; celebrar novas parcerias 
federais na confecção dos móveis Arca visando controle e atendimento da demanda; aprimorar o 
processo de formação de agentes de leitura, visando ampliar as ações culturais nas respectivas 
comunidades das bibliotecas implementadas uma vez que os agentes de leitura são peças chave no 
Programa; fortalecer a divulgação do Programa de Bibliotecas Rurais Arca das Letras, com vistas a dar 
maior visibilidade nas esferas governamentais e não-governamentais, ampliando seu acesso pelas 
comunidades rurais e divulgar o site disponibilizado na web, contendo informações sobre o Arca das 
Letras. 
 
3.1.15- Promover o acesso dos povos e comunidades tradicionais às políticas produtivas e a garantia 
de direitos, contribuindo para o seu etnodesenvolvimento 
 
ii. Análise 

i. Descrição 

Descrição geral  

Garantir que os povos e comunidades tradicionais tenham acesso às diversas políticas destinadas aos 
agricultores familiares. Realizando o planejamento, articulação e execução de políticas voltadas para a 
atenção à diversidade que compõe a agricultura familiar brasileira. A partir dos princípios do 
etnodesenvolvimento, da transversalidade, da participação social e do respeito às diversidades do rural, 
desenvolvendo políticas para a agricultura familiar adequadas às especificidades dos povos e comunidades 
tradicionais. 

Responsável: CGPCT- (Edmilton Cerqueira, Coordenador-Geral de Políticas para Povos e Comunidades 
Tradicionais. CPF: 319.360.165-91) 

 

 

ii.a- Definição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando 
os principais avanços obtidos no exercício de 2015 em relação ao exercício de 2014. 
Quilombolas  
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. Como resultado do monitoramento realizado por MDA e MDS durante a 
execução da assistência técnica, 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. 
Pescadores Artesanais 
Durante os anos de 2013 e 2014 foram realizados contratos para atendimento de pescadores e 
pescadoras artesanais, no âmbito do Plano Brasil Sem Miséria, para prestação de serviços de 
Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) a 3.500 famílias de pescadores e pescadoras artesanais, 
em municípios específicos dos Territórios da Cidadania Transamazônica e Sertão do São Francisco no 
Pará e Bahia. Assim, a Chamada Pública 014/2012 resultou na contratação de serviços de ATER para 
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2.500 famílias de pescadores/as artesanais em 2013, lote 2 Bahia, e em 2014 foi realizada contratação 
para atendimento de 1.000 famílias no Pará, cuja execução também compreendeu o ano de 2015. 
Indígenas 
Em 2014 tiveram início os processos de articulação e planejamento para a expansão do atendimento 
dos povos indígenas pelos serviços de assistência técnica e extensão rural. Como resultado, foram 
lançadas cinco novas chamadas públicas para atendimento a 9.294 famílias indígenas nos estados do 
Acre, Amazonas, Mato Grosso do Sul e Roraima. Em adição, o lote 1 da Chamada 01/2013 foi 
republicado, o que possibilitou uma nova oportunidade de contratação de entidade habilitada para 
prestação de assistência técnica e extensão rural para 1.500 famílias indígenas da etnia Xavante, do 
estado do Mato Grosso. 
Os processos de seleção das entidades se deram ao longo do ano de 2015, e resultaram na contratação 
de cinco entidades, que prestarão assistência técnica a 4.400 famílias indígenas em situação de 
extrema pobreza residentes nos estados do Mato Grosso, Roraima, Alagoas e Bahia. 
Ainda nesse campo de atuação, informamos que, em 2015, o MDA emitiu a permissão de uso do Selo 
Indígenas do Brasil para treze produtores indígenas. Dentre esses, dois beneficiaram etnias que atuam 
na agricultura e pecuária do Rio Grande do Sul e da Bahia. O Selo Indígenas do Brasil, lançado em 2014, 
é resultado de uma parceria entre o MDA e a Fundação Nacional do Índio (Funai). 
 

ii.b- Análise dos resultados obtidos em relação à situação inicialmente diagnosticada durante a 
elaboração do plano estratégico e os avanços alcançados no exercício de 2015. 
Para a ampliação da participação de Povos e Comunidades Tradicionais foram 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.  
Em 2015 foram concedidas duas permissões de uso do Selo Indígenas do Brasil, que contemplaram 
produtores dos estados da Bahia e Rio Grande do Sul. Quanto à difusão do uso do Selo Quilombos do 
Brasil, foram concedidas três permissões para produtores gaúchos e oito para produtores de 
comunidades quilombolas localizadas no estado de Goiás.   
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.  
  

ii.c- Análise dos principais indicadores e macroprocessos, bem como contribuição de cada 
departamento/entidade externa para os resultados obtidos. 
 

 Tabela comparativa de indicadores em três exercícios 
 

Análise dos 
indicadores 

2014 2015 2016 

Previsto Realizado Previsto Realizado Meta 

Indicador 9 - 8.700 16.860 - 39.454 

Indicador 10 - - - - 50 
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Indicador 11 - 3 33 - 150 

Indicador 12 - - - - - 

Indicador 13 
- 545.281 373.945 

- 

 
413.945 

Legenda  Conforme planejado  Merece atenção  Desconforme 

 
Indicador 9. Números de Famílias dos Povos e Comunidades Tradicionais atendidas pela ATER. 
Indicador 10. Números de Selos Indígenas do Brasil emitidos. 
Indicador 11. Números de Selos Quilombos do Brasil emitidos. 
Indicador 12. Número de empreendimentos dos Povos e Comunidades Tradicionais atendidos pela 
ATER. 
Indicador 13. Número de DAPs emitidas para as famílias de Povos e Comunidades Tradicionais. 
 

ii.d- Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nas principais ações orçamentárias relacionadas 
ao objetivo estratégico. 
 

Análise 

orçament

ária 

Orçamento Físico 
Unidade 

de 

medida 

Previsto 

(LOA + adicionais) 

Realizado 

(empenho liquidado) 
Previsto Realizado 

Exercício RAP Exercício RAP Exercício RAP Exercício RAP 

210X.000

1  

13.865.000 6.313.25

2 

1.025.62

5 

2.397.84

6 

11.890 9.771 2.800 3.689 Família 

Benefici

ada 

210X.000

6 

54.408.187 56.451.6

15 

467.599 21.566.1

21 

145 73 1 4 Projeto 

Apoiado 

210X.000

9 

46.599.899 83.833.2

00 

0 6.990.54

8 

112 139 0 9 Projeto 

Apoiado 

          

 
 

ii.e- Principais desafios para 2016. 
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 torna 
complexa a identificação dos beneficiários de todas as ações do MDA. Além disso, algumas Unidades 
da Federação carecem de instituições prestadoras de Ater especializadas no atendimento a povos e 
comunidades tradicionais, dificultando a seleção de entidades e efetiva execução das políticas 
públicas. 
De forma complementar às atividades na área de assistência técnica e extensão rural, a diversificação 
e consolidação de canais para comercialização da produção dos PCTs também deverá ser enfrentada 
a partir de estratégias que envolverão parceiros governamentais e da sociedade civil. A construção de 
estratégias passará pelo diálogo entre as políticas para a agricultura familiar e as especificidades dos 
povos e comunidades tradicionais em suas relações com a sociedade e o mercado. 
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iii. Conclusão 

iii.a- Avaliação do resultado 
Durante o ano de 2015 a Coordenação-Geral de Políticas para Povos e Comunidades Tradicionais 
ampliou e consolidou as articulações e parcerias com os demais órgãos governamentais parceiros na 
implementação de políticas públicas para atendimento à diversidade de PCTs do rural brasileiro. O ano 
também foi marcado por uma maior participação da CGPCT nos espaços de interação com as entidades 
da sociedade civil, o que foi fundamental para a efetividade das atividades desenvolvidas. O 
monitoramento e a avaliação contínuos acerca das ações em curso possibilitaram o acúmulo de 
conhecimento e o aperfeiçoamento de instrumentos e ações utilizados por esta CGPCT. Enquanto o 
ano de 2014 foi marcado pelo planejamento e lançamento de inúmeras Chamadas para atendimento 
aos povos indígenas e quilombolas, o ano de 2015 teve o seu foco direcionado para os processos de 
seleção e contratação das entidades prestadoras de assistência técnica e extensão rural. 
Em adição, puderam ser desenvolvidas novas estratégias e ações no sentido de ampliar a inserção, a 
qualificação e a promoção de produtos de comunidades indígenas e quilombolas, onde se destacam a 
realização da II Feira Nacional de Agricultura Tradicional Indígena e a oferta de oficinais voltadas à 
capacitação dos PCTs para acesso ao PAA e PNAE. 
 

iii.b- Ações para melhoria de desempenho 
Aperfeiçoamento dos processos de gestão, de monitoramento e avaliação da execução das ações 
implementadas; aprofundamento e diversificação das articulações internas e externas para a inclusão 
e marcação dos dados sobre acesso e participação dos povos e comunidades tradicionais nas políticas 
do Ministério do Desenvolvimento Agrário (DAP, Pronaf, Ater e etc); maior interação com os bancos 
de dados já existentes, sejam esses internos (MDA) ou externos (demais órgãos do Governo Federal). 
 
 
3.1.16 - Promover políticas para fortalecimento da autonomia e a emancipação da juventude rural, 

contribuindo para a sucessão rural 

i. Descrição 

Descrição geral  

Propiciar condições para a permanência das/os jovens no campo, reduzindo o êxodo rural e gerando renda e 
qualidade de vida nos espaços da agricultura familiar e da reforma agrária. 

Responsável: GM – Luiza Borges Dulci, 087.635.056-22, Assessora de Juventude Rural  

ii. Análise 

ii.a- Definição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando 
os principais avanços obtidos no exercício de 2015 em relação ao exercício de 2014. 
No ano de 2015 foi estruturada a equipe da Assessoria de Juventude no Gabinete do Ministro.  Na 

execução de políticas públicas para a juventude rural, a atuação centrou-se na inclusão produtiva. Foi 

lançada chamada pública para atender 22.800 jovens com ATER específica, além da garantia da 

participação de 25% de jovens em todas as chamadas de ATER. Por meio do Edital da FBB e BNDES de 

fomento para associações e cooperativas de jovens rurais foram selecionados 51 empreendimentos, 

dos quais 26 já estão com contrato assinado. Por fim, no ano de 2015, ocorreu a 3° Conferência 

Nacional de Juventude, e a Assessoria contribuiu para a mobilização e realização de 130 Conferências 

Territoriais. 

ii.b- Análise dos resultados obtidos em relação à situação inicialmente diagnosticada durante a 
elaboração do plano estratégico e os avanços alcançados no exercício de 2015. 
 
No planejamento estratégico cinco estratégias foram destacadas para a melhoria das condições de 

vida da juventude rural, sendo elas: ATER; Comitês Territoriais de Juventude; apoio a projetos de 
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organização produtiva; acesso ao Pronaf; e assentamentos de jovens. Ao final de 2015, verificou-se 

avanços importantes. Os Comitês de Juventude nos territórios superaram a meta de 9,6%, tendo 

chegado a 20% dos territórios rurais. No caso da reforma agrária, 41% dos novos lotes foram 

destinados à juventude rural, superando os 30% previstos. O número de projetos de organização 

produtiva apoiados foi de 26 em 2015, superando também a meta de apenas lançar o edital. Em 

relação ao Pronaf e a participação da juventude na ATER ainda existem desafios a serem resolvidos. 

ii.c- Análise dos principais indicadores e macroprocessos, bem como contribuição de cada 
departamento/entidade externa para os resultados obtidos. 
 

 

Tabela comparativa de indicadores em três exercícios 

Análise dos 
indicadores 

2014 2015 2016 

Previsto Realizado Previsto Realizado Meta 

Indicador 1 - - 25% 12% 25% 

Indicador 2 - 238.500 250.000 202.161 260.000 

Indicador 3 - - 9.6% 20% 25% 

Indicador 4 - - 30% 41% 30% 

Indicador 5 
- - 

Edital 

lançado 
26 60 

Legenda  Conforme planejado  Merece atenção  Desconforme 

 

Gráfico 112: Promover políticas para fortalecimento da autonomia e a 
emancipação da juventude rural, contribuindo para a sucessão rural 
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Indicador 1. Jovens atendidos (as) em Chamadas Públicas de ATER – O percentual refere-se ao total de 
jovens atendidos (as) com ATER - MDA e INCRA -  sobre o total geral de pessoas acompanhadas por 
ATER. A base de dados da extração: SIATER. 
Indicador 2. Jovens beneficiários (as) do Pronaf – Trata-se do número de jovens com contratos do 
Pronaf, em todas as suas linhas. Ressalta-se que o número se refere à quantidade de pessoas jovens 
com crédito e não o número de contratos, visto que uma pessoa pode ter mais de um contrato. Os 
dados são fornecidos pelos bancos que operam o Pronaf e tratados pela equipe da DFPP/SAF. 
Indicador 3. Comitês de Juventude em Territórios Rurais -  O percentual se refere ao número de 
territórios com Comitês de Juventude sobre o total de Territórios Rurais. Os dados são fornecidos pela 
SDT e baseiam-se na chamada do Proinf de 2015, na qual os territórios que provassem ter Comitês de 
Juventude teriam adicional de valor repassado pelo MDA. 
Indicador 4. Jovens beneficiários (as) da Reforma Agrária em novos assentamentos – O percentual foi 
calculado a partir do número de jovens titulares de novos lotes da Reforma Agrária sobre o total de 
titulares dos novos lotes. Os dados foram fornecidos pelo Incra, a partir de seu banco de dados. 
Indicador 5. Organização produtiva coletiva da juventude rural – A previsão para 2015 era apenas 
lançar o edital de apoio a organização produtiva da juventude, sendo a contagem de entidades 
contratadas derivadas deste edital, sendo as próximas metas quantitativas. 
 

ii.d- Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nas principais ações orçamentárias relacionadas 
ao objetivo estratégico. 

Análise 
orçamentária 

Orçamento Físico 
Unidade 

de 
medida 

Previsto 

(LOA + adicionais) 

Realizado 

(empenho liquidado) 
Previsto Realizado 

Exercício RAP Exercício RAP Exercício RAP Exercício RAP 

Ação 1/PO          

Ação 2/PO          

Ação 3/PO          

…          

Não houve orçamento específico para juventude rural. Este público é atendido por várias ações 
orçamentárias do ministério, de modo difuso. 

ii.e- Principais desafios para 2016. 
Construir e pactuar o Plano Nacional de Juventude e Sucessão Rural, o qual pretende articular e 
desenvolver políticas públicas para a juventude rural, envolvendo o MDA e Incra, assim como outros 
Ministérios (MEC, MinC, MMA, MC, entre outros). 
 

iii. Conclusão 

iii.a- Avaliação do resultado 
Para a Assessoria de Juventude o ano de 2015 obteve resultados relevantes: a Chamada de Ater para 
a Juventude, a inclusão de percentual de atendimento na ATER, o Edital de apoio a organização 
produtiva de Juventude, a participação na 3° Conferência Nacional de Juventude, a busca por dados 
quantitativos sobre a juventude nas políticas públicas do Ministério, dentre outros.  Além destes, a 
estruturação da equipe favorece a construção do Plano Nacional de Juventude e Sucessão Rural em 
2016 e, o conjunto das ações, gera uma avaliação positiva do desenvolvido em 2015 
 
iii.b- Ações para melhoria de desempenho 
A Assessoria de Juventude pretende em 2016 continuar o seu processo de estruturação, tanto de 
recursos humanos, quanto de planejamento e desenho de seus processos internos. Busca-se assim o 
melhor desempenho, principalmente no que se refere ao Plano Nacional de Juventude e Sucessão 
Rural.  



 

 53 
RELATÓRIO DE GESTÃO 2015 MDA 

 

P
LA

N
EJ

A
M

EN
TO

 O
R

G
A

N
IZ

A
C

IO
N

A
L 

E 
D

ES
EM

P
EN

H
O

 O
R

Ç
A

M
EN

TÁ
R

IO
 E

 O
P

ER
A

C
IO

N
A

L 

3.1.17 - Promover a gestão social nos territórios rurais, com o compartilhamento entre poder público 

e sociedade civil, para formulação e controle social de políticas públicas 

i. Descrição 

Descrição geral  

Estimular a constituição e apoiar o funcionamento dos Colegiados Territoriais, que são espaços de integração, 

concertação e articulação de ações para o desenvolvimento dos territórios rurais. Estimular os provedores de 

políticas públicas bem como os Colegiados a buscarem a articulação dessas políticas. Incentivar o aumento da 

diversidade de grupos e a intensidade da participação nos Colegiados. 

Responsável: SDT - – José Humberto Oliveira, CPF 171.052.265-87, Secretário de Desenvolvimento 

Territorial 

 

ii. Análise 

ii.a- Definição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando 
os principais avanços obtidos no exercício de 2015 em relação ao exercício de 2014. 

A promoção da gestão social nos territórios rurais, em 2015, teve como diretriz orientadora o 
fortalecimento da própria política, tendo em vista que, nos anos anteriores, esta havia perdido 
protagonismo entre as políticas voltadas para o meio rural. Assim, ao longo de 2015, as ações da SDT se 
concentraram na reestruturação do apoio aos Colegiados Territoriais e na formação dos agentes.  Assim, 
foram realizadas atividades que contribuíram para formação de 1.258 agentes e 598 assessores em todo 
país, bem como foi garantida a continuidade do funcionamento dos 186 Núcleos de Desenvolvimento 
Territorial - Nedet de Universidades e Institutos Federais, que apoiam os Colegiados Territoriais. Outros 
41 Colegiados receberam apoio de organizações não governamentais e de governos estaduais para o 
seu funcionamento. Foram realizados diversos encontros regionais e videoconferências voltadas aos 
integrantes dos Nedet, com o objetivo de alinhar expectativas e atuações nesta reestruturação. 
Destaque-se ainda que, no caso particular do semiárido, há a incidência das ações do Projeto Dom 
Helder Câmara, que também inclui atividades de fortalecimento da gestão social, e que também esteve 
sob reorganização durante o período de 2015. 

O fortalecimento da abordagem territorial ocorreu também com a realização da Semana Internacional 
de Desenvolvimento Territorial, de 23 a 28 de novembro de 2015, em Salvador, com parceria dos 
Governos dos Estados da Bahia e do Ceará e do Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura 
– IICA,  pelos encontros da Rede Nacional dos Colegiados Territoriais e da Rede Brasileira de Pesquisa e 
Gestão em Desenvolvimento Territorial (Rete) e pela realização de curso de formação em políticas 
públicas de desenvolvimento rural com enfoque territorial. Foram também capacitados 159 novos 
Agentes de Inclusão Produtiva, bem como 1.258 agentes de desenvolvimento rural. Foi também 
realizado o Projeto Territórios em Foco, que consistiu da visita de campo do Ministro a 7 territórios, 
sinalizando para os atores relevantes desta política o compromisso do MDA com ela.   

 

ii.b- Análise dos resultados obtidos em relação à situação inicialmente diagnosticada durante a 
elaboração do plano estratégico e os avanços alcançados no exercício de 2015. 

Os resultados apontam, já no próprio ano de 2015, para a recuperação do dinamismo da gestão social 
dos territórios. Ao final de 2015, já foi possível identificar a recuperação das estruturas e procedimentos 
que conformam a políticas territorial desenvolvida pela SDT, com a retomada do fluxo de atividades dos 
Colegiados, e, inclusive, com a homologação de 2 novos Territórios. Foram também realizadas 21 
Conferências Territoriais de Mulheres, 100 Conferências Territoriais de Juventude, 41 Conferências de 
ATER (Assessor Técnico de Extensão Rural), que são consideradas representativas do dinamismo dos 
Colegiados, uma vez que estas conferências são realizadas com seu apoio e a partir da articulação 
realizada por eles. 
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ii.c- Análise dos principais indicadores e macroprocessos, bem como contribuição de cada 
departamento/entidade externa para os resultados obtidos. 
 

Tabela comparativa de indicadores em três exercícios 

Análise dos 

indicadores 

2014 2015 2016 

Previsto Realizado Previsto Realizado Meta 

Indicador 1 100% 94% 100% 95% 100% 

Indicador 2 - - - - - 

Legenda  Conforme planejado  Merece atenção  Desconforme 

1. Percentual de territórios rurais com apoio para sua atuação na gestão social 

2. Indicador de resultado da gestão social – em construção 

 

Os indicadores relacionados a este objetivo buscam representar tanto elementos de eficiência quanto 
de eficácia. Neste sentido, o indicador 1 é uma medida de eficiência do próprio órgão, uma vez que 
representa o esforço realizado para garantir a cobertura do apoio dado ao funcionamento dos 
Colegiados territoriais, ao passo que o indicador 2 pretende medir a eficácia deste apoio, isto é, o 
quanto o apoio realizado se converte em gestão social sendo efetivamente realizada. É importante 
destacar que o indicador 2 é bastante complexo, pois busca medidas objetivas de uma situação 
carregada de subjetividade, estando ainda em construção. 
 

ii.d- Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nas principais ações orçamentárias relacionadas 
ao objetivo estratégico. 
 

Análise 

orçamentária 

Orçamento Físico 
Unidade 

de 

medida 

Previsto 

(LOA + adicionais) 

Realizado 

(empenho liquidado) 
Previsto Realizado 

Exercício RAP Exercício RAP Exercício RAP Exercício RAP 

210X 28.785.0

00 

56.463.8

48 

3.746.72

1 

25.182.6

65 

239  1 58 Projetos 

apoiado

s 

 
No quadro estão agregados os POs 0003, 0005, 0008, 000A, 000B e 000C, que dão suporte a este 
Objetivo.  

ii.e- Principais desafios para 2016. 

O principal desafio para 2016 será o de garantir a continuidade do apoio dado à gestão social dos 
territórios, no seu desenho atual, face à perspectiva de forte restrição orçamentária que se apresenta. 
Neste sentido, está entre as possibilidades buscar ações que possam acelerar a autonomia dos 
Colegiados, pois há a perspectiva de que não haja mais apoio dos Nedet após o fim deste exercício. 
 

iii. Conclusão 

iii.a- Avaliação do resultado 

Os resultados alcançados pela reestruturação da política territorial em 2015 foram muito promissores 
e a resposta rápida e positiva dos atores sociais envolvidos, manifesta nas articulações para a 
realização das diversas conferências, demonstram o acerto na condução da política.  

 

iii.b- Ações para melhoria de desempenho 
Em 2016, visando ao aprimoramento das ações de apoio à gestão social dos territórios rurais, pretende-se 
desenvolver diversas ações, entre as quais destacam-se: viabilizar o atendimento por projeto, convênio ou 
contrato de repasse para apoio à gestão social de 05 unidades da federação atendidas; implementar um método 
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L para avaliar a qualidade da gestão social; atualizar os critérios para homologação de territórios do PRONAT; 
elaborar proposta preliminar de sustentabilidade da gestão social da política territorial e consolidar uma 
estratégia de ampliação da participação e empoderamento de mulheres, jovens e PCT nos Territórios. 
 

3.1.18- Promover a autonomia socioeconômica das mulheres rurais com garantia dos direitos da 

cidadania 

i. Descrição 

Descrição geral  

Articular ações para ampliar a participação das mulheres rurais nas políticas públicas para a agricultura familiar 
visando apoio à autonomia socioeconômica e garantindo seu direito à cidadania. 

Responsável: SECEX / DPMR – Célia Hissae Watanabe, Diretora de Políticas para Mulheres Rurais, CPF 
350.858.355-49  

 

ii. Análise 

ii.a- Definição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando 
os principais avanços obtidos no exercício de 2015 em relação ao exercício de 2014. 
A Diretoria de Políticas para Mulheres Rurais realizou ações específicas referenciais para o público de 
mulheres rurais e buscou em articulação com as demais áreas do Ministério para ampliação da 
participação delas nas políticas públicas, onde as metas de participação indicam ampliação gradual até 
chegar a, pelo menos 50% em 2018. Hoje, na ATER geral, o índice de participação das mulheres é de 
52%, atendendo 122.942 beneficiárias. No acesso ao Crédito, a safra 2014-2015, do total de contratos 
(1.884.320) das operações de crédito rural no âmbito do PRONAF realizado por pessoas físicas, 557.086 
ou 29,56% foram efetivadas por mulheres. Em relação ao valor total contratado, de R$ 
22.990.293.313,69, as mulheres responderam por 16,17% ou R$3.717.390.548,79. Para o crédito 
Fomento Mulher da Reforma Agrária, o então Apoio Mulher, não apresentou acesso em 2014, e, a 
partir de uma ação articulada do INCRA com a DPMR, em 2015 foram 9.064 créditos pagos, perfazendo 
20,8 milhões.  
Programa de Apoio à Infraestrutura Produtiva (Proinf), possui 39 territórios com metas específicas para 
mulheres, sendo 10 metas específicas criadas por comitês constituídos até o ano de 2014 e, 29 metas 
específicas criadas através de novas instancias de mulheres nos colegiados, entre 2014 e 2015.  Em 
2014 foram contemplados 13 projetos com atendimento de mulheres e 7 projetos específicos de 
mulheres. Já em 2015 foram 18 projetos com atendimento e 6 específicos de mulheres. 
Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural (PNDTR): Entre 2012 e 2015, foram 
realizados 3.765 mutirões, com 1.205.182 documentos emitidos e beneficiando 576.777 de mulheres. 
Em 2015 foram 789 mutirões, 119.569 mulheres atendidas e 252,289 documentos emitidos. 
NEDET: A repactuação em torno da parceria MDA/SDT/DPMR-SPM-CNPQ, aglutinou uma série de 
ações em 2015. Na articulação dos comitês/câmaras temáticas de mulheres nos territórios, constituiu 
84 Assessorias Técnicas de Gênero em 56 territórios da cidadania e 28 territórios rurais. Até 2014, 
eram 61 comitês/câmaras e em 2015 chegamos ao total de 90. 
 

ii.b- Análise dos resultados obtidos em relação à situação inicialmente diagnosticada durante a 
elaboração do plano estratégico e os avanços alcançados no exercício de 2015. 
O acesso das mulheres às políticas públicas tem contabilizado avanços gradativos, a partir da 
construção de referenciais em ações específicas, visando incidir nas ações gerais. Na ATER, por 
exemplo, a destacada ação de ATER Mulheres contabiliza atualmente 52% de mulheres no total de 
público atendido. No entanto, em relação ao acesso ao crédito, a participação da mulher ainda é 
discreto em relação ao acesso pelos homens. Embora não tenha diminuído, a incidência de 
contratações permanece em índices inferiores a 30% e em valores a 16,22%. Isso significa que o acesso 
por parte das mulheres tem elevada incidência no âmbito do microcrédito (Pronaf B). No âmbito do 
acesso ao crédito instalação da reforma agrária, Fomento Mulher, uma iniciativa do INCRA em 
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articulação transversal com a DPMR, possibilitou identificar os limites e criar mecanismos para 
destravar. Em 4 meses de intensa mobilização e oficinas de capacitação, o acesso foi superior ao 
número contabilizado em 8 anos de existência, do então denominado “Apoio Mulher”. A perspectiva 
para o próximo período é bastante otimista.  Quanto ao Proinf, a Secretaria de Desenvolvimento 
Territorial tem criado mecanismos de ampliação de recursos a partir da organização dos comitês de 
mulheres nos Territórios e apresenta, mais recentemente, ação afirmativa para financiamento de 
iniciativa das mulheres (Proinf Mulher). No Programa de Documentação, os números se mantém 
favoráveis e a estratégia acertada.   
 

ii.c- Análise dos principais indicadores e macroprocessos, bem como contribuição de cada 
departamento/entidade externa para os resultados obtidos. 

 

A leitura considera o % de mulheres atendidas por programas da Secretaria da Agricultura Familiar, 
considerando a meta estabelecida para 2015 em, no mínimo 20%, para, gradualmente atingir 50% de 
mulheres atendidas. 
 
 

Tabela comparativa de indicadores em três exercícios 
 

Análise dos 
indicadores 

2014 2015 2016 

Previsto Realizado Previsto Realizado Meta 

Ater geral   20% 52% 30% 

Pronaf recursos - - 20% 16,22% 30 % 

Pronaf Projetos   20% 29,56% 30% 

Legenda  Conforme planejado  Merece atenção  Desconforme 

Não havia, para o ano de 2014, a meta de % de mulheres atendidas nas políticas e programas, não 
sendo possível comparar. 

Gráfico 12: Promover a autonomia socioeconômica das mulheres rurais com garantia 
dos direitos da cidadania (ATER/PRONAF/PROJETOS) 
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Tabela comparativa de indicadores em três exercícios 

Análise dos 
indicadores 

2014 2015 2016 

Previsto Realizado Previsto Realizado Meta 

PNDTR 
Documentos 
emitidos 

300.00 300.020 247.107 252.289 250.000 

PNDTR Mutirões 
realizados 

1000 971 1024 789 900 

PNDTR Mulheres 
atendidas 

175.000 133.282 242.792 119.569  

Fomento Mulher      

Legenda  Conforme planejado  Merece atenção  Desconforme 

Os valores previstos para o Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural contabilizam 
o saldo necessário para o cumprimento da meta do PPA 2012/2015. O não atendimento do número 
de mutirões e de mulheres atendidas nos primeiros 3 anos, elevaram a meta a ser cumprida para o 
ano de 2015. No entanto, o número de documentos emitidos foi superado. Isso se dá pelo fato de a 
mesma pessoa obter mais de um tipo de documento e de o Programa também atender pessoas do 
sexo masculino. 
 

ii.d- Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nas principais ações orçamentárias relacionadas 
ao objetivo estratégico. 
A tabela referente a execução orçamentária virá como anexo no item 9.2 desse relatório. 
 

ii.e- Principais desafios para 2016. 
O principal desafio para a DPMR, localiza-se na efetivação de ações pela implantação de quintais 
produtivos, conforme resposta presidencial à pauta das mulheres rurais por ocasião da Marcha das 
Margaridas. Nesse âmbito, pensar em estratégias localizadas, associando quintais à água para 
produção, quintais na reforma agrária, quintais e produção de plantas medicinais, entre outros. 
Entre outros desafios está o de reafirmação da ATER mulheres, como estratégia referencial. É preciso 
monitorar e qualificar os números, ter uma ATER que efetivamente dialogue com as especificidades 
das mulheres. 

Gráfico 13: Promover a autonomia socioeconômica das mulheres rurais com 
garantia dos direitos da cidadania (PNDTR/Fomento) 
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Avançar na participação das mulheres nas políticas territoriais, ter de fato, instâncias funcionando 
plenamente e influenciando nas decisões dos colegiados. 
O PNDTR continua sendo necessário e nos remete ao desafio de estimular que os mutirões emitam 
DAP – Declaração de Aptidão ao Pronaf. Outro desafio é o de assinar acordos de cooperação técnica 
com todos os estados e Distrito Federal, como forma de facilitar a emissão de documentos, em especial 
o de identidade. 
 

iii. Conclusão 

iii.a- Avaliação do resultado 
A DPMR tem ações diretas visando a inclusão produtiva das mulheres rurais. Adicionalmente, atua na 
trasnversalização de gênero em todas as políticas do Ministério. Apesar do quadro conjuntural 
desfavorável do ponto de vista orçamentário, os resultados obtidos nos períodos se mostram 
favoráveis e apontam desafios emergentes. 

iii.b- Ações para melhoria de desempenho 

Retomada das Cirandas do Pronaf, visando discutir em níveis locais, quais são as dificuldades 
enfrentadas pelas mulheres rurais e quais arranjos permitem avançar. 

Ampliar o acesso à DAP, com ações de estímulo à emissão por dentro dos mutirões do PNDTR e 
ampliação de número de mulheres atendidas pelo PNDTR 

Lançamento de novas chamadas de Ater Mulheres 

Lançamento de chamada de Organização Produtiva de Mulheres Rurais 

Configuração de uma metodologia de implantação de quintais produtivos associados à oferta de 
serviços de ater. 

 
3.1.19- Contribuir para a redução da violência no campo 

i. Descrição 

Descrição geral  

Atuar no combate a violência no campo, através da mediação de conflitos agrários e articulação entre a polícia 
e judiciário. 

Responsável: SECEX / Ouvidoria Agrária Nacional – Gercino José da Silva Filho, CPF 211.532.306-82, 
Ouvidor Agrário Nacional. 

 

 

ii. Análise 

ii.a- Definição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando 
os principais avanços obtidos no exercício de 2015 em relação ao exercício de 2014. 
Atividades de mediação de conflitos agrários, combate à violência no campo, prevenção de tensão 
social no meio rural e assistência social, técnica e jurídica a famílias acampadas, auxiliando na solução 
dos litígios, evitando violência no campo e contribuindo para a garantia dos direitos fundamentais de 
todos os atores do meio rural. 
 

ii.b- Análise dos resultados obtidos em relação à situação inicialmente diagnosticada durante a 
elaboração do plano estratégico e os avanços alcançados no exercício de 2015. 
Os resultados alcançados foram abaixo do esperado, em parte devido a fatores externos e 
imprevisíveis, como o aumento generalizado da violência e intolerância, mas as atividades 
desenvolvidas foram fundamentais passa a redução e combate da violência no campo, que certamente 
teria sido muito maior na ausência das referidas atividades. 



 

 59 
RELATÓRIO DE GESTÃO 2015 MDA 

 

P
LA

N
EJ

A
M

EN
TO

 O
R

G
A

N
IZ

A
C

IO
N

A
L 

E 
D

ES
EM

P
EN

H
O

 O
R

Ç
A

M
EN

TÁ
R

IO
 E

 O
P

ER
A

C
IO

N
A

L 

 

ii.c- Análise dos principais indicadores e macroprocessos, bem como contribuição de cada 
departamento/entidade externa para os resultados obtidos. 
 
 

Tabela comparativa de indicadores em três exercícios 

Análise dos 
indicadores 

2014 2015 2016 

Previsto Realizado Previsto Realizado Meta 

Indicador 22 - 9 9 16 <2015 

Legenda  Conforme planejado  Merece atenção  Desconforme 

 
22. Número de homicídios decorrentes de conflitos agrários, conforme conclusão do respectivo 

inquérito policial 

ii.d- Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nas principais ações orçamentárias relacionadas 
ao objetivo estratégico. 
 

Análise 
orçamentária 

Orçamento Físico 

Unidade de 
medida 

Previsto 

(LOA + adicionais) 

Realizado 

(empenho liquidado) 
Previsto Realizado 

Exercício RAP Exercício RAP Exercíci
o 

RAP Exercício RAP 

Ação 1/PO 1.180.755 409.212,56 493.361,39 

 

433.575,36 

 
50.291 -- 33.850 -- Família 

acampada 
assistida 

Ação 2/PO 1.386.521 631.442,75 

 

581.055,67 

 

612.905,07 

 
25 -- 100 -- Operação 

realizada  

Ação 3/PO 300.000 

 
-- 1.391,60 

 
-- 100 -- 7 -- Mediador 

capacitado 

Ação 5/PO 535.573 

 

6.403,18 

 
307988,8 4.794,98 

 
42 -- 42 -- Conflito 

atendido 

 
 

ii.e- Principais desafios para 2016. 
Ampliar as atividades a Ouvidoria Agrária Nacional e da Comissão Nacional de Combate à Violência no 
campo, avançando na redução da violência no campo. 
 

iii. Conclusão 

iii.a- Avaliação do resultado 
Não é possível neste momento avaliar pontualmente se a meta vem sendo alcançada. Isso 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 

Gráfico 14: redução da violência no campo Gráfico 15 - Redução da Violencia no Campo 
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é possível apresentar dados conclusivos. Em 2015, foram registrados 45 homicídios no campo, sendo 
que 9 não foram decorrentes de conflitos agrários e 16 mortes foram decorrentes de conflitos agrários 
(20 ocorrências ainda estão em investigação e o número de mortes decorrentes de conflitos agrários 
pode oscilar). 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 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.   
 

iii.b- Ações para melhoria de desempenho 
Aumento dos investimentos destinados ao combate à violência no campo e melhor interação entre os 
diversos atores envolvidos. 
 
 
 

3.2- Informações sobre a gestão 
3.2.1- Ampliar e assegurar os recursos orçamentários e financeiros 

i. Descrição 

Descrição geral  

Buscar meios para ampliação dos recursos orçamentários e financeiros, bem como a otimização dos gastos. 

Responsável Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração (SPOA/SE/MDA) 

 
ii. Análise 
ii.a- Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando 
os principais avanços obtidos no exercício de 2015 em relação ao exercício de 2014. 
O objetivo estratégico trata da utilização dos recursos orçamentários e financeiros de forma otimizada, 
alinhando as perspectivas e necessidades do MDA às disponibilidades orçamentárias e financeiras 
autorizadas pelo Ministério do Planejamento e Ministério da Fazenda. 
O contingenciamento orçamentário e financeiro ocorrido no ano de 2015 impactou na realização eficaz 
deste objetivo, pois não proporcionou alternativas para ampliarmos os recursos disponíveis, apenas 
assegurá-los com redução dos valores. 
Devido à justificativa apresentada, não se pode destacar avanços obtidos no ano 2015 em relação à 
2014, tendo em vista que em 2014 houve mais recursos disponibilizado pela SOF para atender às 
políticas do Ministério, na ordem de R$ 2.202.698.960,90 (dois bilhões, duzentos e dois milhões, 
seiscentos e noventa e oito mil, novecentos e sessenta reais e noventa centavos), quando em 2015 o 
limite orçamentário foi na ordem de R$ 1.757.968.109,82 (um bilhão, setecentos e cinquenta e sete 
milhões, novecentos e sessenta e oito mil, cento e nove reais e oitenta e dois centavos). Já o recurso 
financeiro executado em 2014 foi de R$ 4.022.420.000,00 (quatro bilhões, vinte e dois milhões, 
quatrocentos e vinte e mil reais), quando em 2015 foi R$ 1.530.120.000,00 (um bilhão, quinhentos e 
trinta milhões, cento e vinte mil 
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ii.b- Análise dos principais indicadores e macroprocessos, bem como contribuição de cada 
departamento/entidade externa para os resultados obtidos. 
 

 
Neste objetivo são abordados dois indicadores: 

 Indicador 1 - Índice de execução orçamentária = medido com base nos valores empenhados e 
no limite disponível para empenho dispostos nos Decreto e Portarias da Secretaria de 
Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SOF/MP). 

 Indicador 2 – Índice de execução financeira = medido com base no valor total pago e limite 
financeiro também estabelecido em Decretos e Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional 
do Ministério da Fazenda (STN/MF). 

Salienta-se que os valores levam em consideração as Despesas Obrigatórias (Programa Aceleração 
Crescimento, Garantia Safra e Benefícios), Emendas Individuais e Despesas Discricionárias 
(corresponde às ações finalísticas do ministério). 
 

Tabela comparativa de indicadores em três exercícios 

Análise dos 
indicadores 

2014 2015 2016 

Previsto Realizado Previsto Realizado Meta 

Índice de Execução 
Orçamentária 

 99,55% 99% 99,03% 99% 

Índice de Execução 
Financeira 

 78,92% 90% 98,22% 90% 

Legenda  Conforme planejado  Merece atenção  Desconforme 

Em relação ao indicador orçamentário, o método do cálculo envolve a razão entre as variáveis: Valor 
empenhado total (R$ 1.740.985.077,34); Limite Orçamentário total (R$ 1.757.968.109,82). Já o 
indicador financeiro envolve a razão entre as variáveis: Valor pago total (R$ 1.530.118.518,50); Limite 
Financeiro total (R$ 1.557.911.000,00). Portanto, em comparação à meta estabelecida para o ano de 
2015, pode-se concluir que atendeu conforme o planejado, considerando ainda que houve execução 
financeira acima do previsto no ano.  
 
iii. Conclusão 
iii.a- Avaliação do resultado e iii.b- Ações para melhoria de desempenho 
O resultado do objetivo estratégico foi satisfatório do ponto de vista que atingimos e superamos a 
meta prevista para o ano de 2015 em relação aos limites orçamentários e financeiros disponibilizados 
para o Ministério. Porém, houve limitações orçamentárias e financeiras no ano que não auxiliaram na 
busca pela ampliação dos recursos. Para 2016, a meta prevista é igualar a estabelecida no ano de 2015. 
Todavia, espera-se que os recursos disponibilizados pela SOF/MP e STN/MF sejam menos 
contingenciados.  
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Gráfico 16.  Ampliar e assegurar os recursos orçamentários e financeiros Gráfico 16 - Ampliar e assegurar os recursos orçamentários e financeiros 
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3.2.2- Assegurar a infraestrutura compatível com as atribuições do MDA e do INCRA 
i. Descrição 

Descrição geral  

Buscar a adequação da infraestrutura necessária às áreas do MDA e INCRA, levando em consideração as 
características dos programas e regiões. 

Responsável Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração (SPOA/SE/MDA) 

ii. Análise 

ii.a- Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando 
os principais avanços obtidos no exercício de 2015 em relação ao exercício de 2014. 
Este objetivo não foi previsto em 2014, portanto não há base para comparação. De qualquer forma, 
em 2015 não foi possível assegurar plenamente a infraestrutura necessária, conforme previsto pelo 
objetivo e medido nos indicadores abaixo.  
 

ii.b- Análise dos principais indicadores e macroprocessos, bem como contribuição de cada 
departamento/entidade externa para os resultados obtidos. 

 

 
Neste objetivo são abordados dois indicadores: 

 Indicador 1 – Renovação e recuperação da frota = medido com base no número de veículos 
adquiridos e número de veículos recuperados em relação ao número de veículos total. 

 Indicador 2 – Número de delegacias e superintendências reformadas = número de delegacias 
e superintendências reformadas no ano de 2015. Ressalta-se que não houve meta 
estabelecida para o indicador no ano de 2015. 

 
Tabela comparativa de indicadores em três exercícios 

Análise dos 
indicadores 

2014 2015 2016 

Previsto Realizado Previsto Realizado Meta 

Renovação e 
recuperação da frota 

  20% 0 20% 

Número de delegacias 
e superintendências 
reformadas 

  0 0 5 

Legenda  Conforme planejado  Merece atenção  Desconforme 

 
O indicador de renovação e recuperação da frota estabeleceu como meta a recuperação de 20% da 
frota, percentual de depreciação anual dos veículos. No entanto, teve sua mensuração prejudicada, 
devido às limitações orçamentárias e financeiras determinadas ao Ministério no ano de 2015. A 
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Gráfico 17 Assegurar a infraestrutura compatível com as atribuições do MDA e do INCRA Gráfico 17 - Assegurar a infraestrutura compatível com as atribuições do MDA e do INCRA 
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compra de novos veículos e a recuperação dos já existentes ficaram impossibilitadas de se 
concretizarem. Salienta-se que dos 293 veículos presentes no ministério, 78% da frota está ativa e 18% 
está inativa, se considerar os veículos cedidos e doados a outros órgãos. 
Já o indicador de reforma das delegacias e superintendências nos Estados não teve meta estabelecida 
para 2015. Entretanto, foram iniciados estudos e levantamentos das reformas necessárias a serem 
realizadas nos próximos anos. 
 
iii. Conclusão 
iii.a- Avaliação do resultado e iii.b- Ações para melhoria de desempenho 
Os resultados dos dois indicadores merecem atenção, tendo em vista que para a frota de veículos não 
foi possível realizar a meta desejada e, para reforma das superintendências, apenas apartir de 2016 
será possível realizar e mensurar o alcance da meta. 
 
3.2.3- Aprimorar a governança de TI do MDA e do INCRA 

i. Descrição 

Descrição geral  

Alinhar a TI às estratégias e objetivos da organização, definindo papéis e responsabilidades, envolvendo a alta 
administração nas decisões, além de adotar práticas de governança que permitam a entrega de valor ao órgão. 

Responsável Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração (SPOA/SE/MDA) 

 
ii. Análise 
ii.a- Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando 
os principais avanços obtidos no exercício de 2015 em relação ao exercício de 2014. 
O objetivo visa adotar estratégias uniformes entre o MDA e INCRA para Tecnologia da Informação que 
valorizarão as ações estratégicas do Ministério.  É uma continuação à ação estratégica implementada 
em 2014 de “Modernizar sistemas informatizados e ampliar as condições de infraestrutura e suporte 
de TI”. Em 2015, focou-se em dinamizar as resoluções dos problemas que surgissem de TI e estabelecer 
comunicação entre a rede do INCRA e do MDA. 
 
ii.b- Análise dos principais indicadores e macroprocessos, bem como contribuição de cada 
departamento/entidade externa para os resultados obtidos. 

 
Gráfico de indicadores de resultado 

 
Neste objetivo são abordados três indicadores: 

 Indicador 1 – Processos de governança implementados = trata de processos e boas práticas 
de governança disseminados no Ministério. 

 Indicador 2 – Projetos de TI integrados entre o MDA e INCRA; 
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Gráfico 18 Aprimorar a governança de TI do MDA e do INCRA Gráfico 18 - Aprimorar a governança de TI do MDA e do INCRA 
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 Indicador 3 – Demandas (ações) priorizadas pelo Comitê de TI atendidas dentro do prazo = 
medida com base no número de demandas priorizadas pelo Comitê de TI atendidas no prazo 
em relação ao número total de demandas pactuadas pelo Comitê de TI. 

 
Tabela comparativa de indicadores em três exercícios 

Análise dos 
indicadores 

2014 2015 2016 

Previsto Realizado Previsto Realizado Meta 

Processos de 
governança 
implementados 

 7 10 11 12 

Projetos de TI 
integrados entre o 
MDA e INCRA 

  1 1 1 

Demandas (ações) 
priorizadas pelo Comitê 
de TI atendidas no 
prazo 

  0 0 65% 

Legenda  Conforme planejado  Merece atenção  Desconforme 

 
Inicialmente, explica-se que não foi estabelecido meta em 2015 para o indicador “Demanda (ações) 
priorizadas pelo Comitê de TI atendidas no prazo”, devido à complexidade e o envolvimento de muitas 
fases das demandas acordadas no Comitê. Normalmente, essas demandas são renegociadas, 
conforme andamento do projeto, resultando em desconhecimento real do desdobramento das 
demandas e os seus riscos. 
Quanto ao indicador “Processos de governança implementados” foram firmados 11 processos, 1 acima 
do planejado, que gerenciam a resolução de serviços, problemas, eventos de TI, dentre outros. 
O Projeto de TI implementado ente o MDA e INCRA, em 2015, trata do projeto de Interligação das 
salas-cofre INCRA e MDA, facilitando a comunicação entre as duas redes de TI, com segurança, melhor 
performance e gerando economia de link de comunicação de internet. 
 
iii. Conclusão 

iii.a- Avaliação do resultado e iii.b- Ações para melhoria de desempenho 
Para 2016, está em andamento a pactuação de demandas estratégicas no Comitê de TI, devidamente 
fundamentadas em estudo técnico e financeiro, possibilitando, assim, a previsão e realização das 
demandas pactuadas. 
 
3.2.4- Valorizar e motivar os servidores 

i. Descrição 

Descrição geral  

Criar programas de valorização das pessoas no trabalho, que proporcionem maior satisfação no trabalho e 
aumento de auto estima e contribuam para a redução de doenças e melhora da qualidade de vida. 

Responsável Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração (SPOA/SE/MDA) 

 

ii. Análise 

ii.a- Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando 
os principais avanços obtidos no exercício de 2015 em relação ao exercício de 2014. 
O objetivo visa a promoção de programas e ações que oferecem bem-estar aos servidores no ambiente 
de trabalho, bem como, proporcionar satisfação para que os servidores tenham desejo e vontade de 
permanecerem e contribuírem na missão do Ministério.  
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ii.b- Análise dos principais indicadores e macroprocessos, bem como contribuição de cada 
departamento/entidade externa para os resultados obtidos. 

Gráfico de indicadores de resultado 

Neste objetivo são abordados dois indicadores: 

 Indicador 1 – Turn Over = medido pelas variáveis: número de servidores que saíram do MDA 
(192) somado ao número de servidores que entraram no MDA (204) em relação ao número de 
funcionários do período anterior (2014 = 666 servidores). 

 Indicador 2 – Absenteísmo = medido pelas variáveis: horas perdidas por horas trabalhadas. 
 

Tabela comparativa de indicadores em três exercícios 

Análise dos 
indicadores 

2014 2015 2016 

Previsto Realizado Previsto Realizado Meta 

Turn Over  26% 23% 29,73% 22% 

Absenteísmo   6% 0 6% 

Legenda  Conforme planejado  Merece atenção  Desconforme 

 
Em relação ao indicador Turn Over, cuja meta em 2015 era atingir apenas 23% de rotatividade, o 
resultado merece atenção, pois, neste caso, quanto menor o percentual melhor para a gestão. Em 
2015, houve muitas mudanças na gestão do MDA, devido às dezenas de substituições da equipe de 
trabalho, muitos sem vínculos e contratações temporárias, somado ao quadro reduzido de servidores 
efetivos do órgão. 
Quanto ao indicador de Absenteísmo, foi previsto a meta de 6%, considerando que ainda em 2015 
fosse implantado o Ponto Eletrônico dos servidores, como não aconteceu a tempo, não foi possível 
auferir a meta em 2015. 
 

iii. Conclusão 

iii.a- Avaliação do resultado e iii.b- Ações para melhoria de desempenho 
A fim de auferir o cumprimento das metas do objetivo “Valorizar e motivar os servidores”, continuarão 
a ser envidado ações para redução do índice de rotatividade. Mas, reforça-se que esta meta somente 
será atenuada com a entrada de servidores efetivos, via concurso público. Também serão concluídos 
os procedimentos para implantação do Ponto Eletrônico e facilitação do cálculo das variáveis de 
Absenteísmo. 
 
 
3.2.5- Promover a gestão por competências e a capacitação permanente dos servidores 

i. Descrição 

Descrição geral  
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Gráfico 19 Valorizar e motivar os servidores Gráfico 19 - Valorizar e motivar os servidores 
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Promover a gestão por competências no âmbito do Ministério em todo o processo de gestão de pessoas: 
mapeamento, capacitação permanente, avaliação de desempenho e alocação e distribuição de pessoas por 
competências. 

Responsável Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração (SPOA/SE/MDA) 

 

ii. Análise 

ii.a- Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando 
os principais avanços obtidos no exercício de 2015 em relação ao exercício de 2014. 
O objetivo visa a promoção dos servidores por suas qualidades funcionais e competências, através de 
capacitações permanentes. Para os fins de avaliação de desempenho e alocação e distribuição dos 
servidores dentro do MDA. Destaca-se que em 2014, a o objetivo implementado foi “Qualificar Corpo 
Técnico do Ministério” e a ação estratégica foi “Alinhar o plano de capacitação às estratégias do MDA”. 
Em 2015, continuou esta mesma linha de raciocínio, mas com maior adesão dos servidores aos cursos 
ofertados. 

ii.b- Análise dos principais indicadores e macroprocessos, bem como contribuição de cada 
departamento/entidade externa para os resultados obtidos. 

 
Gráfico de indicadores de resultado 

 
Este objetivo é mensurado apenas por um indicador: 

 Indicador 1 – Participações em Capacitação = acompanha o número de servidores 
participantes dos eventos do Plano de Capacitação Permanente. 

 
 
 

Tabela comparativa de indicadores em três exercícios 

Análise dos 
indicadores 

2014 2015 2016 

Previsto Realizado Previsto Realizado Meta 

Participações 
em Capacitação 

  50 263 320 

Legenda  Conforme planejado  Merece atenção  Desconforme 

 
Devido à implantação do Planejamento Estratégico no fim do ano de 2015, previu-se apenas 50 
participantes das capacitações do Plano de Capacitação Permanente, com carga horária mínima de 25 
horas anuais. Entretanto, o resultado alcançado foi além do esperado, pois houve 204 participantes 
dos cursos ofertados pelo MDA e 59 participantes dos cursos custeados pelo MDA. Dentre os principais 
cursos frequentados se tem: Gestão por Competência, Gestão e Fiscalização de contratos, Mestrado 
profissional em Gestão e Políticas Públicas, Pós-Graduação Especialização em Contabilidade 

0
50

100
150
200
250
300

Previsto Realizado

Gráfico 20 Valorizar e motivar os servidores Gráfico 20 - Valorizar e motivar os servidores 



 

 67 
RELATÓRIO DE GESTÃO 2015 MDA 

 

P
LA

N
EJ

A
M

EN
TO

 O
R

G
A

N
IZ

A
C

IO
N

A
L 

E 
D

ES
EM

P
EN

H
O

 O
R

Ç
A

M
EN

TÁ
R

IO
 E

 O
P

ER
A

C
IO

N
A

L 

Governamental, Curso sobre licitações e contratos, Pós-Graduação Lato Sensu/Especialização em 
Planejamento e Gestão Pública e outros. 
 
iii. Conclusão 

iii.a- Avaliação do resultado e iii.b- Ações para melhoria de desempenho 
A meta estabelecida para este objetivo teve resultado muito satisfatório, indicando que há o interesse 
crescente dos servidores em se qualificar. Salienta-se que está em estudo a oferta de curso Pós-
graduação voltado para o desenvolvimento da Agricultura familiar, tema finalístico do MDA. 
 
3.2.6- Padronizar, desburocratizar e aperfeiçoar os métodos e processos de trabalho 
i. Descrição 

Descrição geral  

Levantar e aprimorar os métodos e processos de trabalho para que sejam mais ágeis e eficazes à dinâmica de 
atuação do Ministério, incluindo a implantação do SEI e a redução do passivo de prestação de contas. 

Responsável Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração (SPOA/SE/MDA) 

 
ii. Análise 
ii.a- Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando 
os principais avanços obtidos no exercício de 2015 em relação ao exercício de 2014. 
O objetivo visa aprimorar os métodos de trabalho, tornando-os mais simples e padronizados para 
entendimento e facilitação do trabalho de todos os colaboradores do órgão. A implantação do SEI irá 
modernizar e objetivar o andamento dos processos, que serão todos digitalizados e acessíveis a todos. 
Assim como, o processo de simplificação da análise das prestações de contas de convênio irá contribuir 
sensivelmente para a redução de prestações pendentes de análise e conclusão. 
 

ii.b- Análise dos principais indicadores e macroprocessos, bem como contribuição de cada 
departamento/entidade externa para os resultados obtidos. 

 
Gráfico de indicadores de resultado 

 
Neste objetivo são abordados dois indicadores: 

 Indicador 1 – Número de processos eletrônicos (SEI); 

 Indicador 2 – Número de pareceres conclusivos de prestação de contas de convênio. 
 

Tabela comparativa de indicadores em três exercícios 

Análise dos 
indicadores 

2014 2015 2016 

Previsto Realizado Previsto Realizado Meta 
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Gráfico 21 Padronizar, desburocratizar e aperfeiçoar os métodos e processos de trabalho Gráfico 21 - Padronizar, desburocratizar e aperfeiçoar os métodos e processos de trabalho 
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Número de processos 
eletrônicos (SEI) 

  0 0 880 

Número de pareceres 
conclusivos de 
prestação de contas 
de convênio 

 33 33 38 80 

Legenda  Conforme planejado  Merece atenção  Desconforme 

 
Como ainda está sendo implantado os procedimentos para adoção do SEI (Sistema Eletrônico de 
Informações), em 2015, não foi definido meta de processos eletrônicos. Toda o esforço foi direcionado 
para implantação do Sistema e efetiva operação em 2016. 
Quanto aos números de pareceres conclusivos de prestação de contas de convênios, no total de 38 
pareceres, quando o previsto eram 33 pareceres, pode-se destacar que houve satisfação no alcance 
da meta tendo em vista os recursos disponíveis no órgão.  
 

iii. Conclusão 

iii.a- Avaliação do resultado e iii.b- Ações para melhoria de desempenho 
Diante do exposto, cumpre informar que as medidas para implantação do SEI estão sendo 
providenciadas com mais celeridade possível. Já foi definido e publicado, no ano de 2016, Portaria nº 
23, de 25/01/2016, que constitui o Grupo de Trabalho para implantação do sistema. Assim como, está 
em andamento a simplificação da análise das prestações de contas dos convênios. 
 
 
3.2.7 – Implantar a gestão a participativa do MDA e INCRA 

i. Descrição 

Descrição geral  

Este objetivo tem o propósito de criar procedimentos para acompanhamento do plano estratégico, o que 
inclui indicadores também do Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável e Solidário (PNDRSS) 

 

Responsável: Secretaria Executiva  

 

ii. Análise 

ii.a- Definição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando 
os principais avanços obtidos no exercício de 2015 em relação ao exercício de 2014. 
 
No plano estratégico definiu-se os seguintes tipos de indicadores: insumo: relacionados ao volume de 
insumos utilizados no processo; processo: focaliza a atividade ou atividades que geram o produto, ou 
seja, tem ligação com o processo de transformação dos insumos em produtos; indicador de produto: 
especificam e quantificam os bens e serviços (produtos) produzidos; indicador de resultado: deve 
traduzir o efeito que se deseja com o produto, ou seja, está fora da governabilidade do processo e 
refere-se ao impacto esperado. Os indicadores e metas elaborados durante o planejamento foram 
instanciados com valores de acordo com a informação de cada área. Como resultado, constatamos 
que XXX dos objetivos foram totalmente cumpridos para o ano de 2015; xx % foram parcialmente 
cumpridos e xxx % não foram cumpridos de nenhuma forma.  
 

ii.b- Análise dos resultados obtidos em relação à situação inicialmente diagnosticada durante a 
elaboração do plano estratégico e os avanços alcançados no exercício de 2015. 
Devemos observar que, ao tempo da elaboração do plano estratégico, o MDA não havia sofrido os 
cortes orçamentários de mais de 60%, o que comprometeu as previsões mais pessimistas de então.  
Vários dos objetivos deverão ser reavaliados no próximo balanço de desempenho do plano já previsto 
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para ser realizado em 2016. No entanto, para o volume de corte, até que vária adaptações foram 
realizadas, analisando todos as informações dos objetos neste documento, o desempenho é 
considerado satisfatório. 
 
A tabela abaixo mostra as metas previstas para 2015 como linha de base para os anos seguintes. É a 
primeira vez que esse indicador é calculado, conforma tabela a seguir:  
 

Tabela comparativa de indicadores em três exercícios 

Análise dos 
indicadores 

2014 2015 2016 

Previsto Realizado Previsto Realizado Meta 

Indicador 14 - - 57 26 57 

Indicador 15 - - - - - 

Legenda  Conforme planejado  Merece atenção  Desconforme 

Indicador 14. Índice de Metas Alcançadas 

Indicador 15. Índice de implementação do PNDRSS 
 
Tabela do número de metas do Plano 

Estratégico alcançadas sobre 
o número de metas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Não se aplica os resultados físicos e financeiros previstos, uma vez que não existem ações orçamentárias 
relacionadas ao objetivo estratégico. 

 

ii.e- Principais desafios para 2016. 
O principal desafio para 2016 é dar conta da crescente demanda por cooperação técnica feita por 
países interessados na experiência brasileira de fortalecimento da agricultura familiar e 
desenvolvimento rural associados à garantia da segurança alimentar e nutricional, tendo em vista a 
estrutura insuficiente de pessoal e orçamentária. Além disso, pelas mesmas razões apontadas, é um 
desafio manter e acompanhar de forma qualitativa os diferentes foros internacionais que discutem 
agricultura familiar como estratégia para garantia da segurança alimentar.  

 

iii. Conclusão 

iii.a- Avaliação do resultado 
O resultado do indicador foi satisfatório, com o atendimento de demandas de cooperação técnica 
bilateral, na área de desenvolvimento rural, desenvolvimento territorial, reforma agrária e segurança 
alimentar, com delegações de países latino-americanos, caribenhos e africanos.  

Análise do 
indicador 14 

2015 

Realizado % 

Cumpridas 26 45,6% 

Parcialmente 21 36,8% 

Desconforme 10 17,5% 

Total de metas 57 100% 

Legenda  Cumpridas 

 Merece atenção 

 Desconforme 
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Quanto ao aspecto da participação social, do indicador proposto ao Condraf como forma de monitorar 
a implantação da gestão estratégica participativa no Ministério, em 2015 o esforço objetivou a 
definição da metodologia de aferição do indicador e a coleta de dados. O indicador proposto tem a 
seguinte fórmula: número de metas atendidas do PNDRSS dividido pelo número total de metas do 
PNDRS. 

iii.b- Ações para melhoria de desempenho 
A principal ação para melhoria é a implantação da sala de informações estratégicas onde com uso de 
painéis de informações e ferramentas computacionais, poderemos acompanhar o dia a dia das ações 
para cada objetivo estratégico. 

3.3- Estágio de implementação do planejamento estratégico 
3.3.1- Estágio de desenvolvimento 
O plano estratégico atual inicia seu segundo ano de implementação com previsão de balanço prevista 
para março de 2016.  No momento o MDA está em fase de construção de uma metodologia de gestão 
estratégica e paralelamente com o desenvolvimento de ferramentas computacionais para a produção 
automática de um painel de monitoramento do plano. A gestão estratégica e da estratégia delineada 
no plano passa a ser um processo a ser executado anualmente. 
 
3.3.2- Metodologia de formulação, de avaliação e de revisão dos objetivos estratégicos 
O Plano Estratégico 2015-2018 do MDA é uma materialização de um planejamento em várias etapas 
que utiliza como principal insumo os conteúdos e temas recentes contidos em planos setoriais e 
temáticos em conjunto com as reflexões nas discussões nas várias oficinas. Foi utilizado como fontes 
documentais para exame de temas e propostas, o Plano Nacional de Desenvolvimento Rural 
Sustentável e Solidário (PNDRSS), o Plano Estratégico 2013/14 e o Plano Plurianual atualmente em 
vigor.  Ao conteúdo deste documento foram acrescentados um elenco de pontos para discussão nas 
três categorias básicas: diretrizes, ideias-força, objetivos e metas (DOM). O primeiro encontro utilizou 
o PES como ferramenta e foi assim estruturado, buscando aproveitar toda a memória existente. Na 
segunda etapa do planejamento estratégico, utilizou-se o Balance Score Card (BSC). 
3.3.3- Alinhamento ao PPA e à Lei Orçamentária Anual 
O Plano Estratégico 2015-2018 levou em consideração a elaboração tanto do PPA quanto da Lei 
Orçamentária Anual para que prosseguisse definindo suas diretrizes, objetivos e metas. Buscando um 
alinhamento coerente a esses instrumentos que condicionam as ações do Governo Federal como um 
todo.  
3.3.4- Indicadores de desempenho relacionados à gestão estratégica 
Nesse plano estratégico foi incluída um objetivo diretamente vinculado a gestão estratégica, que visa 
monitorar e posteriormente contribuir para a avaliação da implementação do mesmo plano, estando 
a cargo da Secretaria Executiva. 
 
3.3.5- Revisões ocorridas no planejamento estratégico, sua descrição e periodicidade 
Em 2014 o MDA elaborou um plano estratégico que não havia sido validado até o final do ano de 2014. 
O planejamento de 2015 praticamente refez o plano para torná-lo aderente a uma nova conjuntura 
política e econômica do país a sua realidade orçamentária e financeira. Na nova metodologia o plano 
é avaliado anualmente para que se tenha a devida análise de desempenho do Ministério e sejam 
propostas novas correções. O próximo momento de revisão deverá ocorrer no próximo mês de abril 
de 2015. 
  
3.3.6- Envolvimento da alta direção (Secretários) 
Houve uma participação direta de toda a direção do Ministério, onde o próprio Ministro abriu e 
acompanhou os trabalhos da 1ª oficina de elaboração do plano, acompanhado por todos os 
secretários, delegados, diretores e coordenadores das áreas que compõe o ministério.  Esses 
encontros ocorreram entre abril e outubro de 2015.  
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3.3.7- Alinhamento das unidades ao planejamento estratégico 
Houve a participação de representantes de todas as unidades do MDA em todos os encontros de 
elaboração do Plano. A contribuição direta das unidades possibilitou a definição dos objetivos 
estratégicos e principalmente das metas a serem alcançadas definindo e delimitando o alcance das 
ações ministeriais em meio a conjuntura político-econômica em que nos encontramos. 
 

Secretarias  

Secretaria-Executiva 100% 

Secretaria de Reordenamento Agrário 100% 

Secretaria de Agricultura Familiar 100% 

Secretaria de Desenvolvimento Territorial 100% 

Secretaria de Regularização Fundiária na Amazônia Legal 100% 

Legenda  

 Conforme planejado    Merece atenção  Desconforme 

 

3.3.8- Principais dificuldades e mudanças previstas 
Dificuldade de implantação de um protocolo de comunicação e troca de informação para manter os 
dados atualizados.  
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4- Governança 

4.1- Descrição das Estruturas de governança 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sociedade 

Esta instância reserva o mais alto nível da estrutura de governança, constituem todos os agentes da sociedade 
que, direta ou indiretamente, se beneficiam da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos 
Familiares Rurais. Conforme Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006 – Lei da Agricultura Familiar). 

Órgãos Superiores 

Esta instância reserva a dimensão política, qual orienta a execução das competências do MDA- (DECRETO Nº 
7.255, DE 4 DE AGOSTO DE 2010: dispõe sobre Estrutura Regimental do MDA).  

Instâncias internas de governança 
Este ponto se inicia com a Sociedade civil organizada, cuja interface com o MDA a torna parte da definição da 
estratégia e da política. Um exemplo da dessa interação é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural 
Sustentável - CONDRAF, órgão colegiado integrante da estrutura básica do Ministério do Desenvolvimento 
Agrário, tem por finalidade propor diretrizes para a formulação e a implementação de políticas públicas ativas, 
constituindo-se em espaço de concertação e articulação entre os diferentes níveis de governo e as 
organizações da sociedade civil, para o desenvolvimento rural sustentável, a reforma agrária e a agricultura 

Sociedade 

Agricultores 
Familiares 

Assentados da 
Reforma Agrária 

Organizações superiores 

Instâncias internas de governança 

CONDRAF/ Sociedade Civil Organizada 

Ministro de Estado de Desenvolvimento 
Agrário 

Instâncias internas de 
apoio à governança 

GPAC 
GEA 

GEDA 
ASCOM 

OAN 
CGTI 
CGGS 
NEAD 

 

Instâncias externas 
de apoio à 

governança 

REAF 
CONSEA 

Instâncias externas 
de governança 

Congresso Nacional 
TCU 
CGU 

GOVERNANÇA 

GESTÃO 

Gestão tática 

Reunião de Secretários e Dirigentes 

Gestão operacional 

SPOA/Delegacias regionais/Secretarias 

Presidência da República 
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familiar (Decreto nº 4.854, de 8 de outubro de 2003). Naturalmente, como dirigente máxima do ministério, o 
Ministro de Estado de Desenvolvimento Agrário é integrante desta instância. 

Instâncias internas de apoio à governança 
Esta instância reserva os setores que apoiam diretamente a alta direção da autarquia. Aqui, são representados 
pelo GPAC, Grupo Permanente de Análise de conjuntura, criado pela Portaria nº 41 de 23 de maio de 2013 
para promover a integração entre o campo teórico, informacional e ação política; O GEA, grupo de estudos 
ambientais; o GEAD grupo de estudos de direito agrário; a Assessoria de Comunicação a quem compete o 
serviço de comunicação interna e externa do MDA; a OAN – ouvidoria agrária nacional que tem o trabalho de 
diagnosticar tensões e conflitos sociais no campo; a CGTI – comitê gestor da tecnologia da informação; o 
CGGS – comitê gestor do garantia safra; o NEAD- Núcleo de estudos agrários e desenvolvimento rural, que 
promove e coordena análises sobre desenvolvimento rural sustentável, reforma agrária, agricultura familiar e 
diversificação das economias rurais.  

Instâncias externas de governança 
Esta instância reserva a relação da atuação dos órgãos de controle, interno e externo, sobre o INCRA. A Lei nº 
10.180, de 06 de fevereiro de 2001, que organiza e disciplina, entre outros itens, o Controle Interno do Poder 
Executivo Federal, a cargo da Controladoria Geral da União. Já o Controle Externo compete Congresso 
Nacional, através da atuação do Tribunal de Contas da União, em conformidade à Constituição Federal, em 
seus artigos 70º, 71º, 72º, 73º, 74º e 75º, que disciplina o controle externo no Poder Executivo Federal. 

Instâncias externas de apoio à governança 
Responsáveis pela avaliação, auditoria e monitoramento independente. São parte desta instância a REAF – 
Reunião Especializada da Agricultura Familiar do MERCOSUL, vinculada à estrutura do MERCOSUL e com 
objetivo da integração regional da agricultura familiar do Mercosul e contribuir para os processos nacionais de 
reconhecimento da agricultura familiar como setor estratégico para o desenvolvimento nacional dos países; e 
o CONSEA - Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional tem caráter consultivo e assessora a 
Presidência da República na formulação de políticas e na definição de orientações para que o país garanta o 
direito humano à alimentação adequada e saudável.  

Gestão tática 

Responsáveis por coordenar a gestão operacional em áreas específicas. A reunião do Secretariado é composta 
pelos secretários do ministério, a quem compete planejar, dirigir, coordenar, orientar, acompanhar e avaliar a 
execução das atividades das respectivas Secretarias; e também pelos demais dirigentes como o Chefe de 
Gabinete, Consultor Jurídico e Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração  

Gestão operacional 
A SPOA – subsecretaria de Planejamento e Orçamento, que entre outros, coordena a elaboração e a 
consolidação dos planos e programas das atividades finalísticas do Ministério; as Delegacias Federais de 
Desenvolvimento Agrário a quem compete monitorar, supervisionar e gerenciar as atividades relacionadas às 
atribuições legais do Ministério; e as 4 Secretarias do MDA- Secretaria de Reordenamento Agrário, Secretaria 
da Agricultura Familiar, Secretaria de Desenvolvimento Territorial, e a Secretaria Extraordinária de 
Regularização Fundiária na Amazônia Legal, com as competências conforme decreto nº 7.255, de 4 de agosto 
de 2010, que dispõe sobre Estrutura Regimental do MDA. 

 

4.2- Gestão de riscos e controles internos 
4.2.1- Avaliação da qualidade e da suficiência dos controles internos 
 
Relata-se aqui vários tipos de controle necessários a bom funcionamento das ações públicas deste 
Ministério. 
 

1) Reuniões para acompanhamento do Plano Plurianual e do Plano Estratégico. Iniciou-se em 
2015, com a atividade de planejamento estratégico, uma metodologia de acompanhamento 
das ações por meio de indicadores com ferramentais computacionais para acesso a todos os 
servidores. Ainda é necessária a formalização dos protocolos de comunicação e fluxo de 
informações com as respectivas fontes. 
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2) O MDA, por meio da Secretaria executiva, comunica e avalia as demandas das áreas quanto 
aos limites orçamentários e financeiros, bem como o desembolso para cada ação existente. 
Relatórios periódicos são distribuídos aos ordenadores de despesas. Semanalmente o controle 
orçamentário e financeiro é apreciado pelo colegiado de secretários. Um grande incremento 
neste controle coletivo será a implementação de um painel de indicadores de 
acompanhamento previsto para funcionar na sala de informações estratégicas, prevista no 
plano estratégico 2015-2018. 

3) O Ministério atualmente gerencia seis projetos de cooperação internacional. Para o controle 
e acompanhamento dos dispêndios e para evitar o sombreamento das ações, o MDA instituiu 
por meio da portaria 47 um comitê Gestor para esses projetos. Os relatos das reuniões são 
informados ao colegiado de secretários, instância de controle e acompanhamento do MDA. 
Tal instância melhor acentuadamente o acompanhamento dos projetos. Deve-se acertar, no 
entanto, a periodicidade das reuniões. 

4) Todas as viagens e passagens são devidamente catalogadas no Sistema de Diárias de 
Passagens. Nenhuma passagem é emitida sem que o agente público tenha entregue um 
adequado relatório de viagens. As viagens internacionais são controladas e autorizadas 
diretamente pelo Ministro de Estado. 

5) Os veículos terceirizados a serviço do transporte de servidores entre as unidades do Ministério 
são controlados por meio de boletim de deslocamento com controle de origem, destino e 
quilometragem. 

6)  Todos os processos que não já tenham parecer referenciais são enviados a Consultoria Jurídica 
do Ministério para apreciação e emissão de parecer. 

7) Todos os móveis e objetos do Ministério são alocados na carga de servidores responsáveis. 
Anualmente esse património é verificado e sua localização, uso e responsável são atualizados. 

8) Todas as portarias são publicadas no Diário Oficial cumprindo assim o princípio da publicidade. 
Documentos volumosos são referidos por extratos e acessados por meio do portal do MDA. 

9) Para o cumprimento da Lei de Acesso a Informação, o MDA instituiu responsáveis pela triagem 
das demandas, encaminhamento e controle dos prazos de respostas. 

10) O controle do fluxo dos processos ainda é realizado manualmente e precisa melhorar. Está 
previsto para o segundo semestre de 2016 a implantação do Sistema Eletrônico de 
Documentos (SEI) que irá disponibilizar todos os processos para todo o Ministério. 

11) O MDA também supervisiona o Instituto Nacional de Colonização e Reforma agrária, quanto 
às mudanças em sua estrutura organizacionais, emissão de normativos, orçamento e liberação 
de financeiros para realização de suas ações. 

12) A área de Tecnologia da informação segue normativos da Secretaria de Tecnologia da 
Ministério do Planejamento. O MDA acompanha o Plano Diretor DE Tecnologia por meio do 
Comitê de Tecnologia da Informação que se reúne para discutir as ações conduzidas pela 
coordenação Geral subordinada a Subsecretaria de Planejamento e Orçamento. 

13) A frequência e assiduidade dos servidores é controlada por folha de frequência. A frequência 
é mensal e exige assinatura do chefe imediato. 

14) Todos os Acórdão dos órgãos de controle passam pelo crivo da Assessoria de Controle Interno, 
diretamente vinculada ao Gabinete do Ministro. 

15) Todos os acesso às dependências das Unidades do MDA exigem crachá e entradas e saídas em 
20 e 6 hr exigem assinatura de quem requer o acesso. 
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5- Relacionamento com a sociedade 
5.1- Canais de acesso do cidadão 

Os canais de acesso do cidadão atualmente vigentes no MDA são:  

 portal eletrônico do Ministério (www.mda.gov.br);  

 perfis do Ministério nas redes sociais:  

− Facebook (www.facebook.com/mdagovbr); 

− Flickr (http://www.flickr.com/photos/desenvolvimentoagrario/); 

− Twitter (https://twitter.com/mdagovbr); 

− Youtube (http://www.youtube.com/user/comunicacaosocialMDA);  

 Contatos telefônicos disponibilizados no portal eletrônico do MDA na internet 

(www.mda.gov.br/sitemda/contato);  

 Delegacias Federais do MDA nos estados da Federação 

(www.mda.gov.br/sitemda/pagina/delegacias-federais-do-mda);  

 a Ouvidoria Agrária Nacional (http://sistemas.mda.gov.br/ouvidoria/); 

 e o Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC) 

(www.acessoainformacao.gov.br/);  

 

Solicitações de informação ao MDA via e-SIC 

 

Situação 
das Solicitações 

QTDE % 

Recepcionadas 461 100% 

Atendidas 322 69,85% 

Negadas 0 - 

Reencaminhada
s ao INCRA 

75 16,27% 

Reencaminhada
s 

16 3,47% 

Duplicadas 48 10,41% 
 

Gráfico 22 - Solicitações de informação ao MDA via e-SIC 

 

 

5.2- Carta de serviços ao cidadão 

O Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) tem como competências: a reforma agrária; a 
governança fundiária; a promoção do desenvolvimento sustentável do segmento rural constituído 
pelos agricultores familiares; e a identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação 
das terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos quilombos. Extraordinariamente, 
também exerce competências relativas à regularização fundiária na Amazônia conforme disposto na 
Lei nº 11.952/09. 

 Histórico 

 Missão, Visão e Valores 

 Estrutura Organizacional - Organograma 

 Competências 

 Legislação da Estrutura Organizacional 

 Quem é Quem  

 Contatos 

 Agenda de autoridades 

Atendidas
69,8%

Negadas
0,0%

Reencaminhadas 
ao INCRA

16,3%

Reencaminhadas
3,5%

Duplicadas
10,4%

http://www.mda.gov.br/
http://www.facebook.com/mdagovbr
http://www.flickr.com/photos/desenvolvimentoagrario/
https://twitter.com/mdagovbr
http://www.youtube.com/user/comunicacaosocialMDA
http://www.mda.gov.br/sitemda/contato
http://www.mda.gov.br/sitemda/pagina/delegacias-federais-do-mda
http://sistemas.mda.gov.br/ouvidoria/
http://www.acessoainformacao.gov.br/
http://www.mda.gov.br/sitemda/pagina/hist%C3%B3rico
http://www.mda.gov.br/sitemda/pagina/miss%C3%A3o-vis%C3%A3o-e-valores
http://www.mda.gov.br/sitemda/pagina/organograma
http://www.mda.gov.br/sitemda/sites/sitemda/files/user_img_21/Organograma.png
http://www.mda.gov.br/sitemda/sites/sitemda/files/user_img_21/Organograma.png
http://www.mda.gov.br/sitemda/pagina/legisla%C3%A7%C3%A3o-da-estrutura-organizacional
http://www.mda.gov.br/sitemda/pagina/quem-%C3%A9-quem
http://www.mda.gov.br/sitemda/contato
http://www.mda.gov.br/sitemda/pagina/agendas-das-autoridades
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Ações e Metas 

As ações e Metas dos programas do MDA encontram-se dentro do Plano Nacional de Desenvolvimento 
Rural Sustentável e Solidário (PNDRSS), elaborado e aprovado pelo Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Rural Sustentável (CONDRAF), resultado da quarta etapa da 2ª Conferência Nacional 
de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário (2ª CNDRSS), realizada ao longo de 2013.  

Mais informações sobre o PNDRSS estão disponibilizadas na página: http://www.mda.gov.br/pndrss/. 

Programas 
 Secretaria da Agricultura Familiar do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário – SAF 

 Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP; 

 Agroindústrias; 

 Assistência Técnica e Extensão Rural – ATER; 

 Biodiesel; 

 Diversificação Econômica; 

 Garantia-Safra; 

 Mais Alimentos; 

 Mais Alimentos Internacional – PMAI; 

 Mais Gestão; 

 Plano Nacional de Agroecologia e Produção 

Orgânica – PLANAPO; 

 Plano Nacional da Sociobiodiversidade; 

 Programa Nacional de Alimentação Escola – PNAE; 

 Programa de Aquisição de Alimentos - PAA; 

 Programa de Garantia de Preços para a Agricultura 

Familiar – PGPAF; 

 Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar - PRONAF; 

 Projetos Especiais; 

 Rede Brasil Rural; 

 Seguro da Agricultura Familiar – SEAF; 

 Selo da Agricultura Familiar; 

 Sistema Unificado de Atenção à Sanidade 

Agropecuária – SUASA; 

 Talentos do Brasil; 

 Secretaria de Desenvolvimento Territorial – SDT 

 Apoio a Projetos de Infraestrutura e Serviços nos 

Territórios Rurais – PROINF; 

 Desenvolvimento dos Territórios Rurais; 

 Projeto Dom Hélder Câmara; 

 Dinamização Econômica dos Territórios Rurais; 

http://www.mda.gov.br/pndrss/
http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/saf/apresenta%C3%A7%C3%A3o
http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/saf/apresenta%C3%A7%C3%A3o
http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/saf/declara%C3%A7%C3%A3o-de-aptid%C3%A3o-ao-pronaf-dap
http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/saf-agro/sobre-o-programa
http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/saf-captec/sobre-o-programa
http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/saf-biodiesel/sobre-o-programa
http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/saf-divecon/sobre-o-programa
http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/saf-garantia/sobre-o-programa
http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/saf-mais/sobre-o-programa
http://www.mda.gov.br/sitemda/mais-alimentos-internacional
http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/saf-maisgestao/sobre-o-programa
http://www.mda.gov.br/planapo/
http://www.mda.gov.br/planapo/
http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/saf-biodiv/sobre-o-programa
http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/saf-ali/sobre-o-programa
http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/saf-paa/sobre-o-programa
http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/saf-pgpaf/sobre-o-programa
http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/saf-pgpaf/sobre-o-programa
http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/saf-creditorural/sobre-o-programa
http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/saf-creditorural/sobre-o-programa
http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/saf-projetosespeciais/sobre-o-programa
http://redebrasilrural.mda.gov.br/
http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/saf-seaf/sobre-o-programa
http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/saf-sipaf/sobre-o-programa
http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/saf-suasa/sobre-o-programa
http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/saf-suasa/sobre-o-programa
http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/saf-talentos/sobre-o-programa
http://www.mda.gov.br/sitemda/node/24888
http://www.mda.gov.br/sitemda/pagina/proinf
http://www.mda.gov.br/sitemda/pagina/proinf
http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/sdt/%C3%A1reas-de-resultado
http://www.projetodomhelder.gov.br/site/
http://www.mda.gov.br/sitemda/pagina/dinamiza%C3%A7%C3%A3o-econ%C3%B4mica-nos-territ%C3%B3rios-rurais


 

 77 
RELATÓRIO DE GESTÃO 2015 MDA 

 

G
O

V
ER

N
A

N
Ç

A
 

 Secretaria de Reordenamento Agrário – SRA 

 Programa Nacional de Crédito Fundiário – PNCF; 

 Programa Cadastro de Terras e Regularização Fundiária; 

 Arca das Letras; 

 Capacitação e Mobilização dos beneficiários da 

Regularização Fundiária para o Acesso às Políticas Públicas; 

 Secretaria de Regularização Fundiária na Amazônia 

Legal – SERFAL 

 Terra Legal; 

 Diretoria de Políticas Para Mulheres Rurais 

 Programa Nacional de Documentação da 

Trabalhadora Rural; 

 Programa de Organização Produtiva de Mulheres Rurais; 

 Assistência Técnica e Extensão Rural para Mulheres; 

 Coordenação-Geral de Políticas para Povos e 

Comunidades Tradicionais – CGPCT 

 Assistência Técnica e Extensão Rural Indígena; 

 Assistência Técnica e Extensão Rural Quilombola; 

 Assistência Técnica e Extensão Rural Pesca Artesanal; 

 Apoio ao Desenvolvimento Sustentável das Comunidades 

Quilombolas e Povos e Comunidades Tradicionais; 

 Selo Quilombos do Brasil; 

 Selo Indígenas do Brasil; 

 Estudos e Pesquisas;  

 Assessoria de Juventude Rural 

 Linha Nossa Primeira Terra (NPT) do PNCF; 

 Pronaf e Pronaf Jovem; 

 ATER para a Juventude Rural; 

 Plano Nacional Juventude e Sucessão Rural; 

 Publicações; 

http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/sra/apresenta%C3%A7%C3%A3o
http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/sra-crefun/sobre-o-programa
http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/sra-regfun/sobre-o-programa
http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/sra/a%C3%A7%C3%A3o-cultural
http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/sra-regfun/capacidade-dos-benefici%C3%A1rios
http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/sra-regfun/capacidade-dos-benefici%C3%A1rios
http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/serfal/apresenta%C3%A7%C3%A3o
http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/serfal/apresenta%C3%A7%C3%A3o
http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/serfal/apresenta%C3%A7%C3%A3o
http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/dpmr/apresenta%C3%A7%C3%A3o
http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/dpmr-doc/sobre-o-programa
http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/dpmr-doc/sobre-o-programa
http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/dpmr-org/sobre-o-programa
http://www.mda.gov.br/sitemda/pagina/assistencia-tecnica-e-extensao-rural-setorial
http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/cgpct/apresenta%C3%A7%C3%A3o
http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/cgpct/apresenta%C3%A7%C3%A3o
http://www.mda.gov.br/sitemda/pagina/ater-ind%C3%ADgena
http://www.mda.gov.br/sitemda/pagina/ater-quilombola
http://www.mda.gov.br/sitemda/pagina/ater-pesca-artesanal
http://www.mda.gov.br/sitemda/pagina/apoio-ao-desenvolvimento-dos-povos-e-comunidades-tradicionais
http://www.mda.gov.br/sitemda/pagina/apoio-ao-desenvolvimento-dos-povos-e-comunidades-tradicionais
http://www.mda.gov.br/sitemda/pagina/selo-quilombos-do-brasil
http://www.mda.gov.br/sitemda/pagina/selo-ind%C3%ADgenas-do-brasil
http://www.mda.gov.br/sitemda/pagina/estudos-e-pesquisas
http://www.mda.gov.br/sitemda/juventuderural
http://www.mda.gov.br/sitemda/juventuderural
http://www.mda.gov.br/sitemda/juventuderural
http://www.mda.gov.br/sitemda/juventuderural
http://www.mda.gov.br/sitemda/juventuderural
http://www.mda.gov.br/sitemda/juventuderural
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5.3- Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação 
da unidade 
 

Acesso às informações do MDA 

Outros documentos Endereço para acesso Periodicidade 
de atualização 

Sistema de Informações para o 
Município (SIM) 

http://www.mda.gov.br/sitemda/pagina/acompanhe-
a%C3%A7%C3%B5es-do-mda-e-incra#  

bimestral 

Sistema de Monitoramento e 
Gestão Estratégica 

http://nead.mda.gov.br/  bimestral 

Painel de Indicadores Gerenciais da 
Secretaria de Reordenamento Agrário 

http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/sra/painel-de-
indicadores-1  

mensal 

Aportes financeiros do Garantia Safra  
http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/saf-
garantia/aportes-financeiros-dos-agricultores-prefeituras-
municipais-e-governos  

semestral 

Mapa estratégico 
www.mda.gov.br/sitemda/sites/sitemda/files/user_img_2
1/PLANEJAMENTO_ESTRATEGICO_2015_2018_BAIXA.pdf  

anual 

Planejamento estratégico 
www.mda.gov.br/sitemda/sites/sitemda/files/user_img_2
1/PLANEJAMENTO_ESTRATEGICO_2015_2018_BAIXA.pdf  

anual 

Indicadores de desempenho 
utilizados na gestão 

www.mda.gov.br/sitemda/sites/sitemda/files/user_img_21/PLAN
EJAMENTO_ESTRATEGICO_2015_2018_BAIXA.pdf  semestral 

Estrutura organizacional/ 
Organograma 

http://www.mda.gov.br/sitemda/pagina/organograma  anual 

Regimento interno 
http://www.mda.gov.br/sitemda/pagina/legisla%C3%A7%
C3%A3o-da-estrutura-organizacional 

anual 

 

5.4- Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários 
O MDA não realiza pesquisas de satisfação direta ao público beneficiário. No entanto, avaliações de 
resultados dos programas têm sido financiadas ao longo dos anos pelo Ministério junto a Academia e 
a órgãos governamentais de estudos estatísticos e econômicos, com o objetivo de examinar os 
impactos desses programas em relação a vários recortes de público alvo. A abordagem utilizada 
combina o acesso e tabulação de microdados de agricultores (beneficiados e não beneficiados dos 
programas), assentados da Reforma Agrária, estudos de campo e estimativas realizadas utilizando 
modelos econométricos que estão publicadas na Internet.  
O Ministério utiliza esses estudos junto a grupos de agricultores familiares e assentados da reforma 
agrária para retroalimentar as políticas agrárias e subsidiar debates para o processo decisório. Os 
resultados gerais indicam que os programas contribuíram em grande medida para o fortalecimento da 
agricultura familiar no Brasil e em uma análise específica observa-se que, embora programas como o 
PRONAF tenha recebido diversas críticas, o impacto tem sido positivo junto aos grupos de 
trabalhadores rurais assentados e não assentados. 
Ademais, para se empreender ações de pesquisa de opinião junto a usuários ou beneficiários neste 
momento, seria preciso aporte de recursos orçamentários e financeiros que, dada a conjuntura atual 
de ajustes fiscais, não seria adequado. Está em discussão a possibilidade de aferir o atendimento para 
aqueles que buscam informações sob custódia do Ministério. 
 
Algumas dessas avaliações dos programas podem ser encontradas em: 

1) http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/3511/1/td_2042.pdf 
2) http://www.iicabr.iica.org.br/publicacoes/estudos-de-reordenamento-agrario-n-6-avaliacao-

de-impacto-do-programa-nacional-de-credito-fundiario 

http://www.mda.gov.br/sitemda/pagina/acompanhe-a%C3%A7%C3%B5es-do-mda-e-incra
http://www.mda.gov.br/sitemda/pagina/acompanhe-a%C3%A7%C3%B5es-do-mda-e-incra
http://nead.mda.gov.br/
http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/sra/painel-de-indicadores-1
http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/sra/painel-de-indicadores-1
http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/saf-garantia/aportes-financeiros-dos-agricultores-prefeituras-municipais-e-governos
http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/saf-garantia/aportes-financeiros-dos-agricultores-prefeituras-municipais-e-governos
http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/saf-garantia/aportes-financeiros-dos-agricultores-prefeituras-municipais-e-governos
http://www.mda.gov.br/sitemda/sites/sitemda/files/user_img_21/PLANEJAMENTO_ESTRATEGICO_2015_2018_BAIXA.pdf
http://www.mda.gov.br/sitemda/sites/sitemda/files/user_img_21/PLANEJAMENTO_ESTRATEGICO_2015_2018_BAIXA.pdf
http://www.mda.gov.br/sitemda/sites/sitemda/files/user_img_21/PLANEJAMENTO_ESTRATEGICO_2015_2018_BAIXA.pdf
http://www.mda.gov.br/sitemda/sites/sitemda/files/user_img_21/PLANEJAMENTO_ESTRATEGICO_2015_2018_BAIXA.pdf
http://www.mda.gov.br/sitemda/sites/sitemda/files/user_img_21/PLANEJAMENTO_ESTRATEGICO_2015_2018_BAIXA.pdf
http://www.mda.gov.br/sitemda/sites/sitemda/files/user_img_21/PLANEJAMENTO_ESTRATEGICO_2015_2018_BAIXA.pdf
http://www.mda.gov.br/sitemda/pagina/organograma
http://www.mda.gov.br/sitemda/pagina/legisla%C3%A7%C3%A3o-da-estrutura-organizacional
http://www.mda.gov.br/sitemda/pagina/legisla%C3%A7%C3%A3o-da-estrutura-organizacional
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/3511/1/td_2042.pdf
http://www.iicabr.iica.org.br/publicacoes/estudos-de-reordenamento-agrario-n-6-avaliacao-de-impacto-do-programa-nacional-de-credito-fundiario
http://www.iicabr.iica.org.br/publicacoes/estudos-de-reordenamento-agrario-n-6-avaliacao-de-impacto-do-programa-nacional-de-credito-fundiario
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3) http://www.bnb.gov.br/documents/160445/226386/ss1_mesa3_artigos2014_impactos_pro
g_nacion_credito_fund.pdf/8bb83cca-955f-4c36-a110-2dc30e92f34e 

4) http://www.eco.unicamp.br/artigos/artigo175.htm 
5) http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20032007000200004 
6) http://tede.biblioteca.ufpb.br/bitstream/tede/7000/1/arquivototal.pdf 

 
Um vasto acervo de estudos relacionados aos temas tratados pelo MDA podem ser encontrados   no 
endereço de domínio público: 
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.do?select_action=&co_autor=32498

http://www.bnb.gov.br/documents/160445/226386/ss1_mesa3_artigos2014_impactos_prog_nacion_credito_fund.pdf/8bb83cca-955f-4c36-a110-2dc30e92f34e
http://www.bnb.gov.br/documents/160445/226386/ss1_mesa3_artigos2014_impactos_prog_nacion_credito_fund.pdf/8bb83cca-955f-4c36-a110-2dc30e92f34e
http://www.eco.unicamp.br/artigos/artigo175.htm
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20032007000200004
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6- Desempenho financeiro e informações 
contábeis 

6.1- Desempenho financeiro do exercício 

 
Gráfico 23- Desempenho financeiro do exercício 

 
Fonte: SIAFI Gerencial 2014. Tesouro Gerencial 2015. Para 2014 e 2015 foram considerados valores da Execução 

da Receita. Para o exercício financeiro de 2016, o valor considerado foi o LOA + CRÉDITOS. 

 

Principais Receitas (em 

Milhares de Reais) 
2014 2015 2016 

Recursos do Tesouro  1.907.881 1.004.404 1.343.918 

PAA  21.177 23.734 17.141 

Crédito Fundiário  105.712 193.639 154.659 

 Outros  160 5.442  2.750 

 TOTAL 2.034.931 1.227.219 1.518.468 

 

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 infraestrutura. 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. 

89%

1%
10% 0%

Principais Receitas
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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, 

empréstimos com organismos externos e outras naturezas de receita não específicas da atividade 

fim do órgão. 

 

 
Gráfico 24- Principais despesas 

 
Fonte: SIAFI Gerencial 2015 e 2016. 

Obs.: Em 2014 e 2015 os valores considerados foram de Despesas Empenhadas. Para o exercício financeiro de 

2016, o valor considerado foi LOA + CRÉDITOS. 

 

Principais Despesas (em Milhares de Reais) 2014 2015 2016 

Pessoal e Encargos 50.482 61.284 61.364 

Dívida               -    15  -    

Despesas Administrativas 127.966 101.137 89.478 

ATER 285.393 240.994 280.711 

PAC 31.395 11.132  -    

Garantia Safra 916.268 446.274 519.231 

Fundo de Terras 300.000 168.000 300.000 

Apoio a Territórios 180.198 117.260 165.172 

Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) 31.905 20.976 17.103 

Outros 111.325 60.146 85.410 

TOTAL 2.034.931 1.227.219 1.518.468 

 

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 2016 em relação a 2014. Isso se deve a contratação de pessoal 

temporário para atender às necessidades de regularização Fundiária da Amazônia Legal e 

tecnologia da informação. As despesas com dívida contratual foram transferidas para o 

Ministério da Fazenda em meados de 2015 e as despesas administrativas foram reduzidas 

4%
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Tecnologia da Informação. 

O Programa PAC Equipamentos no MDA já cumpriu as metas estabelecidas, dessa 

forma, não está mais presente em 2016. 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. Nestas safras, 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. Este benefício não se repetiu na safra 2015/2016. 

No período de 2014 a 2016, a dotação orçamentária e o limite de empenho da Pasta 

foram reduzidos em 50% a cada ano ocasionando prejuízos em todas as ações do Ministério, 

inclusive o Programa de Aquisição de Alimentos e o Fundo de Terras.  

6.2- Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de 
itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos 

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 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. 

Vale ressaltar que no âmbito da Unidade Gestora 490011/0001 foi publicada no Boletim 

de Serviço do Ministério do Desenvolvimento Agrário, em 25 de novembro de 2015, a Portaria 

SPOA n°. 51, de 24/11/2015, designando os integrantes da Comissão Permanente de Avaliação 

e Desfazimento de Bens, responsável por procederem ao levantamento físico e contábil de todos 

os bens móveis existentes neste Ministério. 

A partir do levantamento realizado pela comissão, o Serviço de Patrimônio – 

SEPAM/CASG/SPOA/SE/MDA, providenciará os registros de depreciação dos bens 

patrimoniais, bem como a baixa daqueles porventura alienados. 

Cabe informar que a citada comissão ainda não concluiu os seus trabalhos motivo pelo 

qual o registro da depreciação ainda não foi realizado no âmbito da Unidade Gestora 

490011/0001 do MDA. 

6.3- Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade 
A sistemática de apuração de custos tem atendido aos parâmetros formulados pela 

Secretaria do Tesouro Nacional, visando compor anualmente a Prestação de Contas do(a) 

Presidente(a) da República, e utilizando os relatórios disponibilizados pelo Sistema de 

Informações de Custos – SIC. 
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S O MDA estuda a criação de setorial de custos para a implementação do Sistema de 

Custos do Governo Federal por meio do processo 55000.002699/2015-29 visando atender 

Portaria STN nº 716/2011. 
Sugere-se que os itens 6.4, 6.5 e 6.6, em conjunto, não ultrapassem o tamanho de 1 página. 

6.4- Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas 
Caso seja aplicável à unidade. 
 

Demonstração contábil/notas explicativas Endereço para acesso 

Demonstração 1 – Balanço Patrimonial  

Demonstração 2 – Balanço Orçamentário  

Demonstração 3 – Balanço Financeiro  

Demonstração 4 – Demonstração das 
Variações Patrimoniais 

 

Demonstração 5 – Demonstração dos Fluxos 
de Caixa 

 

Demonstração 6  – Notas Explicativas  

 

Nota: Devido à implantação do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP, a partir 

do exercício de 2015, apenas a Demonstração Balanço Patrimonial possui a identificação de 

comparativo dos exercícios de 2014 e 2015.  

Nota 2: Em 2015, as demonstrações contábeis deste Ministério não foram publicadas no site do 

MDA, porém já está sendo providenciado a publicação em 2016.  
 

6.5- Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 6.404/1976 e notas explicativas 
Não se aplica. 

6.6- Demonstrações contábeis e notas explicativas elaboradas de acordo com 
legislação específica 

Não se aplica. 
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7- Áreas especiais da gestão 

7.1- Gestão ambiental e sustentabilidade 

 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)? 

Caso positivo, indicar o endereço: www.endereço 

 X 

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: www.endereço 

 X 

 

Considerações gerais 

O Ministério do Desenvolvimento agrário participa da agenda ambiental da 

administração pública e está desenvolvendo um plano de logística sustentável atualizado. A 

separação de resíduos ainda não ocorre na forma do decreto 5.940/2006, mas as licitações 

realizadas pelo Ministério já observam os parâmetros estabelecidos na forma do Decreto nº 

7.746/2012 e já foi estabelecida a comissão gestora do plano de logística sustentável, porém o 

plano de logística sustentável do Ministério ainda não foi homologado de forma a atender a 

todos os requisitos estabelecidos no decreto. Mesmo assim, devido às ações implementadas no 

biênio 2014/2015 pela secretaria executiva como: a renovação do parque tecnológico e reformas 

estruturais nas áreas elétricas e hidráulicas do ministério, no ano de 2015, o MDA foi 

considerado um dos cinco ministérios mais econômicos da esplanada. Foi o ministério que teve 

a maior contenção de gastos em relação à utilização de energia e água. O dado foi medido, por 

meio do Projeto Esplanada Sustentável (PES), que existe desde junho de 2012 e tem por 

objetivo principal incentivar órgãos e instituições públicas federais a adotarem um modelo de 

gestão de ações voltadas ao uso racional de recursos naturais, promovendo a sustentabilidade 

ambiental e socioeconômica na Administração Pública Federal. O prêmio reverteu à economia 

de gastos obtida em premiação orçamentária-financeira para o órgão. Veja abaixo o site que foi 

publicada a informação: http://www.mda.gov.br/sitemda/mda-tem-maior-economia-de-

energia-e-Agua-da-esplanada. 

 

http://www.endereço/
http://www.endereço/
http://www.mda.gov.br/sitemda/mda-tem-maior-economia-de-energia-e-Agua-da-esplanada.
http://www.mda.gov.br/sitemda/mda-tem-maior-economia-de-energia-e-Agua-da-esplanada.
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Quanto às licitações sustentáveis o MDA já vem adotando medidas que visem, entre 

outras: um menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água; preferência 

por materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local; maior eficiência na utilização de 

recursos naturais como água e energia; e o uso de inovações que reduzam a pressão sobre 

recursos naturais. 

Sendo assim, mesmo não tendo homologado o novo plano de gestão de logística 

sustentável o MDA está caminhando na direção de uma gestão sustentável com a adoção de 

medidas que visem estimular interna e externamente a cultura de sustentabilidade com seus 

funcionários e colaboradores, bem como busca utilizar em suas contratações os princípios e 

diretrizes de sustentabilidades estabelecidos pelo governo federal. 
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8- Conformidade da gestão e demandas de 
órgãos de controle 
Em atenção às orientações do Tribunal de Contas da União acerca das deliberações dos órgãos de 
controle interno e externo apresenta-se, de forma sucinta, as providências levadas a efeito pelas 
diversas unidades do Ministério do Desenvolvimento Agrário, responsáveis pela execução de 
programas e ações governamentais, durante o exercício de 2015, com o registro de que o 
detalhamento das informações, em formato de tabela, contendo a totalidade das recomendações e 
determinações, acompanhadas das respectivas providências, constam de anexo próprio deste 
Relatório.   
Cabe destacar, inicialmente, que em 30 de novembro de 2015 foi assinado entre o TCU e o MDA, 
Acordo de Cooperação para o intercâmbio de informações, mediante a implementação de sistemática 
de cruzamento de base de dados, com a finalidade de aperfeiçoar os procedimentos de 
monitoramento e acompanhamento das diversas ações e programas de competência do MDA e de 
aprimorar os controles internos da gestão administrativa e operacional do MDA. 
 

8.1- Tratamento de deliberações do TCU 
Acórdão Nº 2029/2011-TCU-Plenário: Os esforços de implementação de mecanismos de controle 
preventivo da gestão têm se intensificado, visto que em 2015 foi realizado cruzamento entre o banco 
de dados da Declaração de Aptidão ao Pronaf - DAP e o Sistema de Controle de Óbitos (SISOBI) e em 
2016 (março), com o Sistema Nacional de Cadastro Rural (SNCR). 

Acórdão Nº 3.033/2012-TCU–Plenário: Em atenção às determinações do Tribunal de Contas da União 
relativas a auditoria de natureza operacional no Programa Nacional de Crédito Fundiário, PNCF, 
26(vinte e seis) determinações estão atendidas em um total de 38 (trinta e oito). As demais foram 
incorporadas na rotina da unidade responsável, para cumprimento. 

Acórdão Nº 4452/2013-TCU-2ª Câmara: O MDA realizou levantamento de situação dos convênios para 

orientar a priorização das análises das prestações de contas, celebrou Acordo de Cooperação com a 

Caixa Econômica Federal visando o reforço do corpo técnico para compor força tarefa para as análises 

das prestações, e elaborou metodologia de simplificação da análise financeira. 

Acórdão Nº 2395/2013–TCU-Plenário: Trata-se de auditoria operacional do Programa Nacional de 
Assistência Técnica e Extensão Rural – PRONATER. Em atendimento, foram programadas várias ações 
e encontram-se em implementação, com destaque para as medidas de diagnóstico das unidades 
familiares de produção integrado ao SIATER, e de transição de atribuições entre a Secretaria da 
Agricultura Familiar – SAF e a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural - ANATER, por 
meio de contrato de Gestão. 

Acórdão Nº 2029-TCU-Plenário: Trata-se do monitoramento do Acórdão 2280/2008 relativo ao 
cruzamento da base de dados. Em 2015 foi realizado cruzamento entre o banco de dados da DAP com 
o Sistema de Controle de Óbitos (SISOBI) e em março de 2016, com o Sistema Nacional de Cadastro 
Rural (SNCR).  

Acórdão Nº 21/2015-TCU-Plenário: Destaca-se a elaboração do manual de procedimentos para a 

cobrança dos pagamentos indevidos do benefício Garantia Safra, e a celebração de Acordo de 

Cooperação entre o MDA e o TCU visando o cruzamento da Base de Dados.   

Acórdão Nº 1678/2015-TCU–Plenário e Acórdão 361/2015–TCU- Plenário: Licitação para contratação 

de empresa prestadora de serviços de eventos. Todas as recomendações e determinações foram 
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adotadas, refazendo-se a publicação da minuta do Edital e contratação das empresas vencedoras do 

pregão, com reformulação de novo Termo de Referência, incorporando as orientações do TCU. 

Acórdão Nº 627/2015-TCU–Plenário: Atualmente suspenso. Foram analisados 3.577 processos 
identificados com irregularidades e implementadas diversas ações de aprimoramentos da gestão, com 
destaque para a revisão de normativos, capacitação de equipes, cruzamento de base de dados 
governamentais e desenvolvimento de sistemas (Sistema de cobrança de títulos, Sistema de 
Acompanhamento de Pendências Processuais e Sistema de Gestão Fundiária, módulo Destinação) a 
fim de atender as determinações de melhoria no controle interno dos processos, implantação das 
rotinas de controle, inclusive de pagamentos de títulos expedidos. 

8.2- Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno 
No exercício de 2015 as auditorias da Controladoria-Geral da União, acerca dos programas e ações 
governamentais de competência do MDA e, principalmente, a auditoria anual de contas, orientaram 
providências estruturantes no âmbito das Unidades do MDA. A tabela completa com as recomendações 
da CGU e as providências adotadas pelo MDA encontra-se no ANEXO deste relatório.  

Em relação ao Programa Garantia Safra o maior destaque de providências foram as iniciativas e a 
definição de procedimentos para a instaurar processos administrativos para a cobrança de 
pagamentos indevidos aos beneficiários que não se enquadram nos critérios do programa. Em relação 
ao PRONAF e com estreita relação com a emissão das DAPS as principais iniciativas se referem a 
realização dos estudos em andamento para a criação e implantação do Cadastro Nacional da 
Agricultura Familiar, o esforço para a integração dos Sistemas de TI existentes (DAP, SIATER e 
SIGALIVRE) e com a troca de base de dados SNCR, SISOBI e Receita Federal. Em relação ao PRONATER 
as recomendações estão sendo implementadas dentro do processo de transição de implantação da 
Agência Nacional e Extensão Rural ANATER e a nova configuração das atribuições institucionais entre 
o MDA e a Agencia, as quais serão reguladas a partir da celebração do Contrato de Gestão. O resultado 
das auditorias do PROGRAMA PNUD desde 2013, consolidaram-se em 2015 com a aprovação da 
revisão substantiva do programa que atualizou e revisou as linhas de ação os resultados previstos e 
que foi aprovado pela Agencia Brasileira de Cooperação com prazo até o final de 2018. 

No tocante aos apontamentos da CGU relacionados às impropriedades detectadas na formalização, 
acompanhamento e análise da prestação de contas de convênios são adotadas medidas para 
aprimorar o Plano de Trabalho, os pareceres técnicos utilizados para aprovação dos convênios e 
contratos de repasse, as fiscalizações in loco, dentre outros. No que se refere à gestão no 
acompanhamento, monitoramento e prestação de contas de convênios e contratos de repasse, o MDA 
elaborou um levantamento para priorizar as análises de prestação de contas; formalizou com a Caixa 
Econômica Federal, através de Acordo de Cooperação, cessão de corpo técnico com intuito de realizar 
força tarefa na análise das prestações, assim como o desenvolvimento de método de simplificação da 
análise das prestações financeiras. 

No âmbito do Programa Nacional de Crédito Fundiário e do Programa de Cadastro e Regularização de 
Terras, destaca-se que das trinta e oito recomendações feitas pela CGU, vinte e cinco foram atendidas, 
segundo análise do Órgão de Controle. Foram desenvolvidas ações que foram implementadas à rotina 
de execução dos Programas. O MDA apresentou informações atualizadas e providências adotadas no 
Plano de Providências Permanente, anexo. 

Relativamente às ações disciplinares, destaca-se que a Comissão de Sindicância Investigativa encerrou 
os seus trabalhos, a Coordenação de Procedimentos Disciplinares emitiu Nota Técnica para subsidiar 
o juízo de admissibilidade e enviou o processo e seus apensos para a CONJUR/MDA em 21/12/15 para 
parecer nos termos da Portaria MDA nº 74/2006 que trata de procedimentos disciplinares e incumbe 
à Conjur analisar a admissibilidade de abertura de PAD. 

callto:10583,%2010584,%2011229
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Quanto à recomendação expedida pela CGU sobre a execução do Progama PAC2, o MDA editou a 
PORTARIA Nº 419, de 23 de dezembro de 2015, publicada no Diário Oficial da União no dia 
24/12/2015, no qual definiu as atribuições do Gestor das ações do Programa de Aceleração do 
Crescimento - PAC2 no Ministério do Desenvolvimento Agrário e atualmente, está elaborando o 
fluxo das atividades de acompanhamento e fiscalização da ação governamental.  

 

8.3- Demonstração da conformidade do cronograma de pagamentos de 
obrigações com o disposto no art. 5º da Lei 8.666/1993 
O Ministério atuou em conformidade com o disposto no § 1º, pois os contratos firmados foram 
apostilados no decorrer do tempo, com intuito de atualizar os valores e, portanto, preservar os valores 
acordados. 

A correção monetária, realizada através de apostilamento, também é feita pela mesma dotação 
orçamentária que foi formalizado o contrato, cumprindo o que determina o § 2º do art. 5º acima. 

Quanto ao § 3º, em 2015, todas as faturas ou notas fiscais no valor de até R$ 8.000,00 (oito mil reais) 
foram pagas no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a partir da apresentação destes documentos 
devidamente processados no setor de finanças deste ministério. 

Em geral, à medida que o Tesouro Nacional repassou os recursos ao Ministério, as obrigações foram 
pagas seguindo a ordem cronológica das obrigações. 
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9- Anexos e apêndices 

9.1- Atuação do órgão por estado 

Complementa informações do item 2.3.2 
 
AÇÕES ESPECÍFICAS DESENVOLVIDAS NOS ESTADOS EM 2015 
 

UF AÇÕES DESENVOLVIDAS 

AC 

• Mobilização para reconstituição do Colegiado do Território da Cidadania de Alto 
Acre; 
• Organização da demanda local para viabilizar matrículas de agricultores e 
agricultoras familiares nas turmas do Pronatec Campo. 

AL 

• Realização dos Seminários "Nossa Primeira Terra", visando discutir o protagonismo 
da juventude rural no acesso à terra em linha do Programa Nacional de Crédito 
Fundiário; 
• Organização da demanda local para viabilizar matrículas de agricultores e 
agricultoras familiares nas turmas do Pronatec Campo. 

AM 
• Mobilização dos Territórios Rurais para discussão e aprovação de projetos do Proinf; 
• Entrega de títulos de regularização fundiária. 

AP 

• Parceria junto ao Instituto do Meio Ambiente e de Ordenamento Territorial do 
Estado do Amapá -IMAP, para promover a destinação de terras no estado; 
• Organização da demanda local para viabilizar matrículas de agricultores e 
agricultoras familiares nas turmas do Pronatec Campo 

BA 
• Participação no Comitê de Convivência com o Semiárido, da Casa Civil da Bahia; 
• Participação nas Câmaras Estaduais produtivas de Cacau, café e Mandioca. 

CE 
• Mobilização dos Territórios Rurais para discussão e aprovação de projetos do Proinf; 
• Acompanhamento da agenda de distribuição de sementes aos agricultores 
familiares beneficiários do PAA. 

ES 

• Desenvolvimento de atividades na Força Tarefa instituída pela Portaria Conjunta 
MDA/INCRA nº 3, de 25 de novembro de 2015, com o objetivo de identificar as 
famílias de agricultores familiares e de assentados da reforma agrária atingidas pelas 
Barragens de Fundão e Santarém, ambas da mineradora Samarco, propor e coordenar 
ações de apoio e mitigação de danos sofridos pelas famílias, a partir das políticas 
públicas desenvolvidas no âmbito do MDA e do Incra; 
• Assinatura de convênio com o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (IDAF), 
visando a regularização fundiária de 4 municípios do oeste capixaba, para beneficiar 
1,9 mil famílias com títulos de propriedade. 

GO 
• Mobilização dos Territórios Rurais para discussão e aprovação de projetos do Proinf; 
• Organização da demanda local para viabilizar matrículas de agricultores e 
agricultoras familiares nas turmas do Pronatec Campo. 

MA 

• Organização de Feiras Territoriais com os beneficiários do Programa Brasil Sem 
Miséria dos Territórios Baixada Ocidental Maranhense, Cocais e Baixo Parnaíba; 
• Realização de Feiras e Oficinas de Comercialização Quilombolas no Território da 
baixada ocidental e no município de Alcântara. 

MG 

• Desenvolvimento de atividades na Força Tarefa instituída pela Portaria Conjunta 
MDA/INCRA nº 3, de 25 de novembro de 2015, com o objetivo de identificar as 
famílias de agricultores familiares e de assentados da reforma agrária atingidas pelas 
Barragens de Fundão e Santarém, ambas da mineradora Samarco, propor e coordenar 



 

 90 
RELATÓRIO DE GESTÃO 2015 MDA 

 

A
N

EX
O

S 
E 

A
P

ÊN
D

IC
ES

 

ações de apoio e mitigação de danos sofridos pelas famílias, a partir das políticas 
públicas desenvolvidas no âmbito do MDA e do Incra; 
• Organização da demanda local para viabilizar matrículas de agricultores e 
agricultoras familiares nas turmas do Pronatec Campo. 

MS 
• Mobilização dos Territórios Rurais para discussão e aprovação de projetos do Proinf; 
• Organização da demanda local para viabilizar matrículas de agricultores e 
agricultoras familiares nas turmas do Pronatec Campo. 

MT 

• Mobilização dos Territórios Rurais para discussão e aprovação de projetos do Proinf; 
• Realização de Audiência Pública com a finalidade de debater a Agricultura Familiar 
com o Tema: “ Do Campo a Mesa”. O evento dispôs sobre a organização do pequeno 
agricultor, a produção e comercialização dos produtos da agricultura familiar do Vale 
do Rio Cuiabá. 

PA 
• Entrega de títulos de regularização fundiária; 
• Organização da demanda local para viabilizar matrículas de agricultores e 
agricultoras familiares nas turmas do Pronatec Campo. 

PB 
• Mobilização dos Territórios Rurais para discussão e aprovação de projetos do Proinf; 
• Acompanhamento da agenda de distribuição de sementes aos agricultores 
familiares beneficiários do PAA. 

PE 
• Mobilização dos Territórios Rurais para discussão e aprovação de projetos do Proinf; 
• Organização da demanda local para viabilizar matrículas de agricultores e 
agricultoras familiares no Pronatec Campo. 

PI 

• Acompanhamento da agenda de distribuição de sementes aos agricultores 
familiares beneficiários do PAA; 
• Organização da demanda local para viabilizar matrículas de agricultores e 
agricultoras familiares no Pronatec Campo. 

PR 

• Articulação junto à Conab no Paraná, entidades de ATER e organizações de 
agricultores familiares, para levantamento da demanda por sementes, visando a 
execução desta modalidade do PAA; 
• Acompanhamento das situações de dificuldade de comercialização de leite e 
mandioca, com elaboração de relatórios e repasse de informações para subsidiar a 
análise da SAF, em Brasília. 

RJ 

• Acompanhamento da agenda de distribuição de sementes aos agricultores 
familiares beneficiários do PAA; 
• Organização da demanda local para viabilizar matrículas de agricultores e 
agricultoras familiares no Pronatec Campo. 

RN 
• Mobilização dos Territórios Rurais para discussão e aprovação de projetos do Proinf; 
• Organização da demanda local para viabilizar matrículas de agricultores e 
agricultoras familiares no Pronatec Campo. 

RO 

• Acompanhamento contínuo aos 7 Territórios Rurais por meio da difusão e de 
monitoramento das Políticas Públicas do MDA, com ênfase na Agroecologia e na 
Produção Orgânica; 
• Fortalecimento da atuação do MDA junto aos movimentos sociais e sindicais do 
campo: MST, MPA, MAB, CPT, FETAGRO, Rede de Agroecologia, Movimento Indígena, 
Sindicatos Rurais, Associações e Cooperativas por meio de reuniões e seminários. 

RR 

• Realização de reuniões de sensibilização para recomposição do Colegiado Territorial 
Centro, junto a sociedade civil dos referidos municípios que compõem o Território de 
Identidade Rural Centro; 
• Organização da demanda local para viabilizar matrículas de agricultores e 
agricultoras familiares nas turmas do Pronatec Campo. 

RS 
• Acompanhamento da agenda de distribuição de sementes aos agricultores 
familiares beneficiários do PAA; 
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• Organização da demanda local para viabilizar matrículas de agricultores e 
agricultoras familiares nas turmas do Pronatec Campo. 

SC 

• A maioria das Arcas das Letras no estado foram construídas por apenados nas 
Penitenciárias de Chapecó e Curitibanos, cuja capacidade qualitativa de confecção 
possibilitou a construção do móvel também para os Estados do Rio Grande do Sul, 
Paraná, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, realizando também um serviço social de 
reintegração dos presidiários. Em 2015, a DFDA-SC articulou junto à Eletrosul Centrais 
Elétricas S.A. a construção de novos móveis; 
• Mobilização dos Territórios Rurais para discussão e aprovação de projetos do Proinf. 

SE 
• Acompanhamento da agenda de distribuição de sementes aos agricultores 
familiares beneficiários do PAA; 
• Realização do II Encontro Sergipano de Agroecologia. 

SP 
• Mobilização dos Territórios Rurais para discussão e aprovação de projetos do Proinf; 
• Organização da demanda local para viabilizar matrículas de agricultores e 
agricultoras familiares nas turmas do Pronatec Campo. 

TO 

• Realização de Encontro Estadual de Desenvolvimento Territorial para debater a 
revitalização da política e a construção de estratégias, com a presença do Secretário 
de Desenvolvimento Territorial, José Humberto Oliveira, e de representantes dos 7 
Territórios do estado; 
• Realização do encontro “Diálogos sobre Agroecologia no Tocantins”, para a 
discussão do papel e atribuições da comissão interinstitucional de agroecologia. 

 
 
No último ano a Condef realizou 2 Encontros Nacionais dos Delegados e Delegadas Federais, em 
Brasília (um em cada semestre). Os eventos visaram, prioritariamente, promover um espaço de trocas 
de experiências nos estados e receber um feedback das ações localmente desenvolvidas. Além disso, 
as Secretarias do Ministério tiveram a oportunidade de, nos eventos, apresentar e discutir seus 
planejamentos estratégicos junto aos Delegados e Delegadas. As metas estabelecidas repercutem 
diretamente na ação das Delegacias, por serem a instância de execução local do MDA. 
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9.2- Quadros, tabelas e figuras complementares 
 
Tabela 9.2.1: Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nas principais ações orçamentárias relacionadas ao objetivo estratégico 3.1.17 
 

AÇÕES Plano Orçamentário 
Financeiro 

previsto (LOA + 
adicionais) 

Financeiro realizado (liquidado) 

Físico 
previsto 

Físico realizado 

Unidade de medida 

 

Exercício 
(empenho 
liquidado)  

RAP Exercício RAP 
 

210W 

Apoio à 
Organizaçã

o 
Econômica 

e 
Promoção 

da 
Cidadania 

de 
Mulheres 

Rurais; 
Produto: 
Mulher 

atendida 
(unidade) 

1 

Organização 
Produtiva de 
Trabalhadoras 
Rurais 

R$ 818.131,00 R$ 73.379,00 R$ 1.369.092,00 1 6 1684,107 
Projeto Apoiado 
(unidade) 

 

2 
Documentação 
da Trabalhadora 
Rural 

R$ 1.271.113,00 R$ 123.294,00 R$ 92.985,00 13923 22639 9961,16 
Documento Emitido 
(unidade) 

 

4 

Brasil Sem 
Miséria - 
Documentação 
da Trabalhadora 
Rural 

R$ 8.712.050,00 R$ 4.873.975,00 R$ 320.943,00 
245476 

 
226239 - 

Documento Emitido 
(unidade) 

 

5 

Territórios da 
Cidadania - 
Organização 
Produtiva de 
Trabalhadoras 
Rurais 

R$ 5.328.053,00 R$ 0,00 R$ 1.248.539,00 5 3 - 
Projeto Apoiado 
(unidade) 

 

6 

Territórios da 
Cidadania - 
Documentação 
da Trabalhadora 
Rural 

R$ 500.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 14088 0 0 
Documento Emitido 
(unidade)  

 

file:///C:/Users/celia.watanabe/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/64E83F64.xlsx%23RANGE!A12
file:///C:/Users/celia.watanabe/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/64E83F64.xlsx%23RANGE!A12
file:///C:/Users/celia.watanabe/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/64E83F64.xlsx%23RANGE!A12
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7 

Territórios da 
Cidadania - 
Apoio ao 
Planejamento e à 
Gestão Social 
com Perspectiva 
de Gênero no 
Desenvolviment
o Territorial 
Rural 

R$ 3.000.000,00 R$ 100.000,00 R$ 1.079.843,00 707   505 
Mulher atendida 
(unidade) 

 

## 

Confederação 
Nacional dos 
Trabalhadores 
Rurais R$ 100.000,00 0 0 0 0 0 projeto apoiado  

210O 

Assistência 
Técnica e 
Extensão 
Rural para 
Agricultura 
Familiar- 
Produto: 
Agricultor 
assistido 
(unidade) 

000C 

Territórios da 
Cidadania - 
Assistência 
Técnica 
Especializada 
para Mulheres 
Rurais 

R$ 3.000.000,00 R$ 100.000,00 R$ 1.079.843,00 5 16 - 
Projeto Apoiado 
(unidade)  

 

 
 
 
 
Tabela 9.2.2: Tratamento de deliberações do TCU 

Deliberação Nº do item Descrição sucinta do item da deliberação 
Providências adotadas / Ações 
implementadas 

Acórdão nº 21/2015-TCU-
Plenário. 
 

1.7  
 
1.8  
 
1.9 
 

1.7. Considerar cumprida a recomendação constante do item 
9.2.4 do Acórdão 451/2014 - Plenário. 
 
1.8. Considerar "em cumprimento" as determinações 
constantes dos 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 e do item 9.3, bem 

O acordão está em monitoramento, com as 
determinações do TCU sendo implantadas de 
acordo com os recursos, estrutura e pessoal 
disponíveis. Destaque para o Termo de 
cooperação assinado entre O MDA e o TCU 
para o cruzamento da Base de Dados que 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc/Acord/20140227/AC_0451_06_14_P.doc
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1.9.1  
 
1.9.2  

como as recomendações constantes dos subitens 9.2.1, 9.2.2 e 
9.2.3 do Acórdão 451/2014 - Plenário. 
 
1.9. Recomendar ao MDA que analise a conveniência e a 
oportunidade de se utilizar da(s): 
 
1.9.1. resolução do Comitê Gestor do Fundo Garantia Safra, [...] 
para cumprimento das determinações dos itens 9.1.5 e 9.1.6 e 
as recomendações dos subitens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 
451/2014-TCU-Plenário; 
 
1.9.2. ações do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA) e da Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa), [...], que tem por objeto a atualização 
do Zoneamento Agrícola de Risco Climático - ZARC [...]. 

permitirá o acesso ao "LAB CONTAS". E para 
o manual de procedimentos para a cobrança 
dos pagamentos indevidos do benefício 
Garantia Safra.  

Acórdão n° 2395/2013 – 
TCU-PLENÁRIO 

9.1 
9.2 
9.3 

9.1. [...] recomendar ao MDA que realize estudos com vistas a 
dar cumprimento integral às diretrizes estabelecidas na Política 
Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural - Pnater, a fim 
de:  
[...] 
9.2. com fulcro no art. 250, inciso III do Regimento Interno do 
TCU, recomendar ao MDA, [...] que busquem realizar as ações 
de Ater da forma mais articulada possível com os programas e 
ações de fornecimento de água [...];  
9.3. [...] recomendar ao MDA que encaminhe a este Tribunal, 
no prazo de 90 (noventa) dias, plano de ação e cronograma 
para a implementação das deliberações contidas nos itens 
anteriores; 

O MDA possui várias ações programadas, 
sendo que algumas ainda em fase de 
implantação, com destaque para a 
construção do diagnóstico das unidades 
familiares de produção integrado ao SIATER. 

Acórdão nº 2029/2011-
TCU-Plenário 

9.1 
9.2 
9.4 
9.7 

9.1. considerar [...] em cumprimento, os subitens 9.1.2, 9.1.3, 
9.1.4, 9.1.5 9.1.6, 9.2 e 9.5.1; e parcialmente cumpridas as 
determinações constantes dos subitens 9.3 e 9.5.2 do Acórdão 
2.280/2008-TCU-Plenário; 

Em 2015 foi realizado cruzamento entre o 
banco de dados da DAP com o Sistema de 
Controle de Óbitos (SISOBI) e em 2016 
(março) será realizado com o Sistema 
Nacional de Cadastro Rural (SNCR) 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc/Acord/20140227/AC_0451_06_14_P.doc
http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc/Acord/20140227/AC_0451_06_14_P.doc
http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc/Acord/20140227/AC_0451_06_14_P.doc
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9.2. determinar à Secretaria de Agricultura Familiar que, no 
prazo de 90 (noventa) dias, no intuito de dar efetivo 
cumprimento ao Acórdão 2.280/2008-TCU-Plenário [...]: 
9.4. determinar ... ao MDA e ao Ministério da Fazenda que 
encaminhem ao Banco Central do Brasil, no prazo de 90 
(noventa) dias, propostas para definição do novo leiaute do 
Recor com intuito de dar efetivo cumprimento ao Acórdão 
2.280/2008-TCU-Plenário, sob pena de aplicação de multa, 
consoante disposto no art. 58, inciso IV, da Lei nº 8.443, de 
1992 (subitem 2.5.1 do Relatório); 
[...] 
9.7. determinar ao MDA – MDA, [...], que envie ao TCU, em 
até 90 (noventa) dias, plano de ação que contemple atividades, 
cronograma e responsáveis com o objetivo de 
compartilhamento dos dados que contenham qualificações 
socioeconômicas dos agricultores familiares, [...]; 

Acórdão 3.033/2012-TCU-
Plenário 

9.1 
9.2 

 9.1. determinar, [...] ao MDA que encaminhe ao Tribunal, no 
prazo de 120 dias da ciência deste Acórdão, plano de ação com 
a definição dos responsáveis, dos prazos e das atividades 
acerca das medidas necessárias à implementação das seguintes 
determinações:  
[...]  
9.2. recomendar ao MDA que:  
9.2.1 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):  
9.2.2. 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;  

O TCU considerou que vinte e seis 
determinações estão atendidas num total de 
trinta e oito determinações. As demais foram 
incorporadas na rotina do Departamento e se 
encontram em cumprimento e serão 
monitoradas pela SecexAmbiental. 
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9.2.3. institua canais oficiais para o recebimento de denúncias 
encaminhadas por beneficiários do PNCF, por órgãos públicos 
e pelos cidadãos sobre os financiamentos concedidos ao 
amparo do Fundo de Terras e da Reforma Agrária e sobre a 
execução dos projetos do crédito fundiário pelos agentes 
envolvidos;  

ACÓRDÃO Nº 4452/2013 - 
TCU - 2ª Câmara 

1.7 

1.7. Determinar à SecexAmbiental que:  
 
1.7.1. acompanhe periodicamente a execução dos planos de 
ação encaminhados pelo MDA, por meio do Ofício nº 
50/2013/SE-MDA, de 22/3/2013, e do Oficio nº 57/2013/SE-
MDA, de 2/4/2013, em atendimento ao item 9.3.1 do Acórdão 
1.772/2011-TCU- 1ª Câmara e ao item 1.5.1. do Acórdão 
5.485/2011-TCU-1ª Câmara, reportando o resultado do 
acompanhamento nas próximas contas da Secretaria Executiva 
do MDA; 

O MDA elaborou um levantamento para 
priorizar as análises de prestação de contas; 
formalizou com a Caixa Econômica Federal, 
através de Acordo de Cooperação, cessão de 
corpo técnico com intuito de realizar força 
tarefa na análise das prestações, assim como 
encontra-se em desenvolvimento um 
processo avançado de simplificação da 
análise das prestações financeiras. 

Acórdão Nº 361/2015 - 
TCU – Plenário 

9.1 
9.2 
9.3 
9.4 

9.1. conhecer da presente representação, em razão do 
atendimento dos requisitos de admissibilidade previstos nos 
arts. 237, inciso VII e parágrafo único, e 235 do Regimento 
Interno deste Tribunal; 
9.2. determinar cautelarmente ao Ministério do 
Desenvolvimento Agrário - MDA, com fundamento no art. 276 
do Regimento Interno/TCU, que se abstenha de dar 
prosseguimento ao Pregão Eletrônico 1/2015, à contratação 
das empresas vencedoras, ou à execução do contrato dele 
decorrente até deliberação definitiva deste Tribunal sobre as 
questões tratadas nos presentes autos; 
9.3. determinar a oitiva do MDA, do pregoeiro do referido 
pregão e das empresas eventualmente já declaradas 
vencedoras em cada um dos cinco lotes para que se 
pronunciem quanto aos pressupostos da cautelar adotada no 
item 9.2, retro, e quanto aos seguintes pontos:  
[...] 

Todas as recomendações do Acórdão Nº 
361/2015 - TCU – Plenário foram adotadas, 
refazendo-se a publicação da minuta e 
contratação das empresas vencedoras do 
pregão. 
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9.4. encaminhar diligência ao MDA, para que apresente cópia 
das propostas vencedoras do pregão eletrônico 1/2015 e dos 
contratos relativos ao exercício de 2013 e 2014 para os mesmos 
serviços/bens componentes do certame sob análise; 

Acórdão Nº 1678/2015 - 
TCU – Plenário 
(Continuação do Acórdão 
Nº 361/2015-TCU-
Plenário) 

9.3 
9.4 
9.5 
9.6 
9.7 

9.3. autorizar, em caráter de excepcionalidade, até o término 
do presente exercício de 2015, a contratação de serviços com 
base nos registros de preços decorrentes do pregão eletrônico 
1/2015 do MDA, desde que observadas as seguintes condições: 
[...] 
9.4. determinar ao MDA que se abstenha de autorizar adesões 
aos registros de preços decorrentes do pregão 1/2015 por 
parte de qualquer órgão ou entidade das três esferas da 
administração;  
9.5. determinar ao MDA - MDA que, caso venha a realizar novo 
certame de registro de preços para mesmo objeto, adote as 
seguintes providências, necessárias à correção das deficiências 
e impropriedades observadas no termo de referência do 
registro de preços referido no item 9.3, retro:  
[...] 
9.6. alertar o MDA - MDA que:  
[...] 
9.7. determinar ao MDA que informe a este Tribunal acerca da 
implementação das condições estabelecidas no item 9.3, retro, 
e respectivos subitens, no prazo de quinze dias a partir da 
eventual decisão pela continuidade do registro de preços sob 
apreciação; 

ACÓRDÃO Nº 627/2015 – 
TCU – Plenário 

9.1 
9.2 
9.3 
9.4 

9.1. determinar, com fundamento no art. 43, I, da Lei 
8.443/1992 c/c o art. 250, II,  do RI/TCU, ao MDA que: 
9.1.1. num prazo de 120 (cento e vinte) dias, apresente plano 
de ação contemplando: 
9.1.1.1 objetivos estratégicos, indicadores de desempenho, 
procedimentos e metas exequíveis para o Programa Terra 
Legal, incluindo critérios e normas para a definição das metas 

Atualmente, o Processo encontra-se 
suspenso. O MDA já analisou 3.577 processos 
identificados com irregularidades conforme 
ali estabelecido. Outras ações, tais como 
melhoria de normativos, capacitação de 
equipes, cruzamento de base de dados 
governamentais e desenvolvimento de 
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de georreferenciamento, titulação, vistorias e projeção do 
tempo necessário para cumprimento dos objetivos do 
programa; 
[...] 
9.2. recomendar ao MDA, à Secretaria do Patrimônio da União 
e à Secretaria do Tesouro Nacional que avaliem a forma 
adequada e conforme a legislação de realizar a contabilização 
dos imóveis e dos pagamentos relacionados ao Programa Terra 
Legal; 
9.3. encaminhar cópia desta deliberação ao MDA e ao Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária; 
9.4. determinar a realização do monitoramento da 
implementação das medidas a que se refere o item 9.1; 

sistemas (Sistema de cobrança de títulos, 
Sistema de Acompanhamento de Pendências 
Processuais e Sistema de Gestão Fundiária, 
módulo Destinação) visam atender as 
determinações de melhoria no controle 
interno dos processos, implantação das 
rotinas de controle, inclusive de pagamentos 
de títulos expedidos. 

 
 
 
Tabela 9.2.3: Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno 
 
Deliberação
/ 
Relatório 
CGU 

Nº 
do 
item 

Descrição sucinta do item da deliberação Providências adotadas / Ações implementadas 

171491 500 

Recomendamos à SAF/MDA, promover, em conjunto com 
os agentes financeiros responsáveis por tais operações a 
regularização da situação relatada,  com elaboração de 
cronograma e realização de vistoria para certificar a 
solução das pendências.  
 
Recomendamos, ainda,  à SAF caso tenha havido prejuízo 
na implantação por erros de concepção do projeto quanto 
ao retorno ou viabilidade, nos termos apurados em 
conjunto com o Agente Financeiro, seja remetido dossiê ao 

“Em atenção ao ofício acima mencionado, que encaminha a Nota Técnica 
1226/2007/DRDAG/DR/SFC/CGU-PR, relativa ao 18º sorteio de municípios, 
informamos que foram emitidos os documentos recomendados, conforme 
cópias juntadas ao presente, em função das constatações apuradas pelos 
auditores aos Municípios de Água Fria/BA, Caldeirão Grande/BA, Venda Nova 
do Imigrante/ES, Eugênio Barros/MA, Santa Efigênia de Minas/MG, Santo 
Antônio do Retiro/MG, Ibiara/PB, Saloa/PE, Betânia do Piauí/PI, Godoy 
Moreira/PR, Caracaraí/RR, Caxambu do Sul/SC e São Domingos/ES. 
 
Aguardamos as respostas das Entidades para aditamento ao presente ofício e 
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Ministério Público, para ciência e avaliação do fato 
relatado. 

demais ações a serem implementadas por esta Secretaria de Desenvolvimento 
Territorial.” 

176921 

500 

Diante dos fatos apontados, recomendamos tomar as 
providências de  sua alçada para sanar os problemas 
constatados nos Contratos de Repasse nºs 105.131-96, 
122.631-98 e 148.850-03. 

"Segundo a Caixa Econômica Federal, estão sendo instauradas as Tomadas de 
Contas Especial para os contratos 105131-96 e 122631-98. Não foram 
apresentadas informações para o contrato 148850-03, objeto de nova 
comunicação à Caixa". 

501 

Diante  dos  fatos  apontados,  recomendamos  tomar as 
providências de sua  alçada  para  sanar  os  problemas  
constatados nos Contratos de Repasse nºs 105.131-96, 
122.631-98 e 148.850-03. 

"Segundo a Caixa Econômica Federal, estão sendo instauradas as Tomadas de 
Contas Especial para os contratos 105131-96 e 122631-98. Não foram 
apresentadas informações para o contrato 148850-03, objeto de nova 
comunicação à Caixa". 

502 

Diante  dos  fatos  apontados,  recomendamos  tomar as 
providências de sua  alçada  para  sanar  os  problemas  
constatados  nos Contratos de Repasse nºs 105.131-96, 
122.631-98 e 148.850-03. 

"Segundo a Caixa Econômica Federal, estão sendo instauradas as Tomadas de 
Contas Especial para os contratos 105131-96 e 122631-98. Não foram 
apresentadas informações para o contrato 148850-03, objeto de nova 
comunicação à Caixa". 

503 

Diante  dos  fatos  apontados,  recomendamos  tomar as 
providências de sua  alçada  para  sanar  os  problemas  
constatados  nos Contratos de Repasse nºs 105.131-96, 
122.631-98 e 148.850-03. 

"Segundo a Caixa Economica Federal, estão sendo instauradas as Tomadas de 
Contas Especial para os contratos 105131-96 e 122631-98. Não foram 
apresentadas informações para o contrato 148850-03, objeto de nova 
comunicação à Caixa". 

504 

Diante  dos  fatos  apontados,  recomendamos  tomar as 
providências de sua  alçada  para  sanar  os  problemas  
constatados  nos Contratos de Repasse nºs 105.131-96, 
122.631-98 e 148.850-03. 

"Segundo a Caixa Economica Federal, estão sendo instauradas as Tomadas de 
Contas Especial para os contratos 105131-96 e 122631-98. Não foram 
apresentadas informações para o contrato 148850-03, objeto de nova 
comunicação à Caixa". 

505 

Diante  dos  fatos  apontados,  recomendamos  tomar as 
providências de sua  alçada  para  sanar  os  problemas  
constatados  nos Contratos de Repasse nºs 105.131-96, 
122.631-98 e 148.850-03. 

"Segundo a Caixa Economica Federal, estão sendo instauradas as Tomadas de 
Contas Especial para os contratos 105131-96 e 122631-98. Não foram 
apresentadas informações para o contrato 148850-03, objeto de nova 
comunicação à Caixa". 

506 

Diante  dos  fatos  apontados,  recomendamos  tomar as 
providências de sua  alçada  para  sanar  os  problemas  
constatados  nos Contratos de Repasse nºs 105.131-96, 
122.631-98 e 148.850-03. 

"Segundo a Caixa Economica Federal, estão sendo instauradas as Tomadas de 
Contas Especial para os contratos 105131-96 e 122631-98. Não foram 
apresentadas informações para o contrato 148850-03, objeto de nova 
comunicação à Caixa". 

507 
Diante  dos  fatos  apontados,  recomendamos  tomar as 
providências de sua  alçada  para  sanar  os  problemas  

"Segundo a Caixa Economica Federal, estão sendo instauradas as Tomadas de 
Contas Especial para os contratos 105131-96 e 122631-98. Não foram 
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constatados  nos Contratos de Repasse nºs 105.131-96, 
122.631-98 e 148.850-03. 

apresentadas informações para o contrato 148850-03, objeto de nova 
comunicação à Caixa". 

149828 500 

Recomendamos à Secretaria de Agricultura Familiar - 
SAF/MDA, tendo em vista o abandono dos 
empreendimentos pelos mutuários, em conjunto com os 
Bancos     (Banco do Brasil  e BNB), providenciar a 
fiscalização do empreendimento, manifestando-se sobre o 
cancelamento dos contratos,  com a cobrança dos saldos, 
conforme a seguir: 
 
MUNICÍPIO                     BANCO OPERAÇÃO          VALOR (R$) 
 
SENADOR RUI PALMEIRA-AL BNB S/A 9700011601           
19.344,09 
 
UPANEMA-RN                     BNB S/A 1A000179101001        
6.708,87 
 
UPANEMA-RN                     BNB S/A 1A00000801001          
6.709,42 

1. Cumprimentando-o cordialmente, após análise no âmbito desta Secretaria, 
elevo ao seu conhecimento o teor das respostas apresentadas pelo agente 
financeiro Banco do Brasil S. A., Ofício Diretoria de Distribuição/Div. Apoio à 
Gestão 2006/1791, de 03.10.2006, quanto às irregularidades apontadas na NT 
em evidência. 
 
2. A propósito, consideramos pertinentes as respostas e as providências 
adotadas da Instituição Financeira para a regularização das irregularidades 
apontadas na Nota Técnica, sob a ótica do MCR - Manual de Crédito Rural. 
 
3. Sem mais para o momento, antecipo protestos de estima e consideração. 

900111 501 

Recomendamos à Secretaria de Agricultura Familiar - 
SAF/MDA, tendo em vista o abandono dos 
empreendimentos pelos mutuários, em conjunto com os 
Bancos     (Banco do Brasil  e BNB), providenciar a 
fiscalização do empreendimento, manifestando-se sobre o 
cancelamento dos contratos,  com a cobrança dos saldos, 
conforme a seguir: 
 
MUNICÍPIO                     BANCO OPERAÇÃO          VALOR (R$) 
 
SENADOR RUI PALMEIRA-AL BNB S/A 9700011601           
19.344,09 
 

1. Cumprimentando-o cordialmente, após análise no âmbito desta Secretaria, 
elevo ao seu conhecimento o teor das respostas apresentadas pelo agente 
financeiro Banco do Brasil S. A., Ofício Diretoria de Distribuição/Div. Apoio à 
Gestão 2006/1791, de 03.10.2006, quanto às irregularidades apontadas na NT 
em evidência. 
 
2. A propósito, consideramos pertinentes as respostas e as providências 
adotadas da Instituição Financeira para a regularização das irregularidades 
apontadas na Nota Técnica, sob a ótica do MCR - Manual de Crédito Rural. 
 
3. Sem mais para o momento, antecipo protestos de estima e consideração. 
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UPANEMA-RN                     BNB S/A 1A000179101001        
6.708,87 
 
UPANEMA-RN                     BNB S/A 1A00000801001          
6.709,42 

149827 500 

Recomendamos à Secretaria de Agricultura Familiar - 
SAF/MDA, tendo em vista o abandono dos 
empreendimentos pelos mutuários, em conjunto com os 
Bancos     (Banco do Brasil  e BNB), providenciar a 
fiscalização do empreendimento, manifestando-se sobre o 
cancelamento dos contratos,  com a cobrança dos saldos, 
conforme a seguir: 
 
MUNICÍPIO                     BANCO OPERAÇÃO          VALOR (R$) 
 
SENADOR RUI PALMEIRA-AL BNB S/A 9700011601           
19.344,09 
 
UPANEMA-RN                     BNB S/A 1A000179101001        
6.708,87 
 
UPANEMA-RN                     BNB S/A 1A00000801001          
6.709,42 

1. Cumprimentando-o cordialmente, após análise no âmbito desta Secretaria, 
elevo ao seu conhecimento o teor das respostas apresentadas pelo agente 
financeiro Banco do Brasil S. A., Ofício Diretoria de Distribuição/Div. Apoio à 
Gestão 2006/1791, de 03.10.2006, quanto às irregularidades apontadas na NT 
em evidência. 
 
2. A propósito, consideramos pertinentes as respostas e as providências 
adotadas da Instituição Financeira para a regularização das irregularidades 
apontadas na Nota Técnica, sob a ótica do MCR - Manual de Crédito Rural. 
 
3. Sem mais para o momento, antecipo protestos de estima e consideração. 

149414 500 

Recomendamos à Secretaria de Agricultura Familiar - 
SAF/MDA: 
 
Quanto aos problemas relativos  à deficiência ou falta de 
assistência técnica, recomendamos à Secretaria de 
Agricultura Familiar - SAF, promover, em conjunto com as 
entidades responsáveis pela prestação dos serviços nos 
respectivos municípios, a regularização dos trabalhos de 
assistência técnica aos mutuários, procedendo, nos casos 
em que isso não for possível, a apuração das falhas do(s) 

1. Cumprimentando-o cordialmente, após análise no âmbito desta Secretaria, 
elevo ao seu conhecimento o teor das respostas apresentadas pelo agente 
financeiro Banco do Brasil S. A., Ofício Diretoria de Distribuição/Div. Apoio à 
Gestão 2006/1791, de 03.10.2006, quanto às irregularidades apontadas na NT 
em evidência. 
 
2. A propósito, consideramos pertinentes as respostas e as providências 
adotadas da Instituição Financeira para a regularização das irregularidades 
apontadas na Nota Técnica, sob a ótica do MCR - Manual de Crédito Rural. 
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responsável (is), reduzindo à termo e, se for o caso, 
representando contra o técnico responsável junto ao CREA 
para conhecimento dos fatos e punições cabíveis, para os 
contratos a seguir:  
 
 
 
MUNICÍPIO                    BANCO ENTIDADE Nº OPERAÇÃO 
 
Machados-PE                    BNB S/A EMATER/PE 
005419900077201001 
 
Machados-PE                    BNB S/A EMATER/PE 
005419900031001001 
 
Machados-PE                    BNB S/A EMATER/PE 
005419800078101002 
 
Machados-PE                    BNB S/A EMATER/PE 
005419800078601002 
 
Machados-PE                    BNB S/A EMATER/PE 
005419900013501001 
 
Machados-PE                    BNB S/A EMATER/PE 
005419900024801001 
 
Machados-PE                    BNB S/A EMATER/PE 
005419800078301002 
 
Machados-PE                    BNB S/A EMATER/PE 
005419800191301001 
 

 
3. Sem mais para o momento, antecipo protestos de estima e consideração. 



 

 103 

A
N

EX
O

S 
E 

A
P

ÊN
D

IC
ES

 

Machados-PE                    BNB S/A EMATER/PE 
005419800191101001 
 
Machados-PE                    BNB S/A EMATER/PE 
005419800191401001 

900111 504 

Recomendamos à Secretaria de Agricultura Familiar - 
SAF/MDA: 
 
Quanto aos problemas relativos  à deficiência ou falta de 
assistência técnica, recomendamos à Secretaria de 
Agricultura Familiar - SAF, promover, em conjunto com as 
entidades responsáveis pela prestação dos serviços nos 
respectivos municípios, a regularização dos trabalhos de 
assistência técnica aos mutuários, procedendo, nos casos 
em que isso não for possível, a apuração das falhas do(s) 
responsável (is), reduzindo à termo e, se for o caso, 
representando contra o técnico responsável junto ao CREA 
para conhecimento dos fatos e punições cabíveis, para os 
contratos a seguir:  
 
 
 
MUNICÍPIO                    BANCO ENTIDADE Nº OPERAÇÃO 
 
Machados-PE                    BNB S/A EMATER/PE 
005419900077201001 
 
Machados-PE                    BNB S/A EMATER/PE 
005419900031001001 
 
Machados-PE                    BNB S/A EMATER/PE 
005419800078101002 
 

1. Cumprimentando-o cordialmente, após análise no âmbito desta Secretaria, 
elevo ao seu conhecimento o teor das respostas apresentadas pelo agente 
financeiro Banco do Brasil S. A., Ofício Diretoria de Distribuição/Div. Apoio à 
Gestão 2006/1791, de 03.10.2006, quanto às irregularidades apontadas na NT 
em evidência. 
 
2. A propósito, consideramos pertinentes as respostas e as providências 
adotadas da Instituição Financeira para a regularização das irregularidades 
apontadas na Nota Técnica, sob a ótica do MCR - Manual de Crédito Rural. 
 
3. Sem mais para o momento, antecipo protestos de estima e consideração. 
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Machados-PE                    BNB S/A EMATER/PE 
005419800078601002 
 
Machados-PE                    BNB S/A EMATER/PE 
005419900013501001 
 
Machados-PE                    BNB S/A EMATER/PE 
005419900024801001 
 
Machados-PE                    BNB S/A EMATER/PE 
005419800078301002 
 
Machados-PE                    BNB S/A EMATER/PE 
005419800191301001 
 
Machados-PE                    BNB S/A EMATER/PE 
005419800191101001 
 
Machados-PE                    BNB S/A EMATER/PE 
005419800191401001 

900111 506 

Recomendamos à SAF,  apurar, junto às entidades 
responsáveis pela Assistência Técnica, se for o caso, os 
motivos para o "fracasso" dos empreendimentos, nos 
termos em que foi idealizado, solicitando, caso necessário, 
a responsabilização cabível bem como estabelecer, em 
conjunto com os beneficiários, Assistência Técnica e os 
Agentes Financeiros, planejamento para a recuperação dos 
empreendimentos, com cronograma para execução. 
 
Caso tenha havido prejuízo na implantação por erros de 
concepção do projeto quanto ao retorno ou viabilidade, 
nos termos apurados em conjunto com o Agente 
Financeiro, seja remetido dossiê ao Ministério Público, para 

1. Cumprimentando-o cordialmente, após análise no âmbito desta Secretaria, 
elevo ao seu conhecimento o teor das respostas apresentadas pelo agente 
financeiro Banco do Brasil S. A., Ofício Diretoria de Distribuição/Div. Apoio à 
Gestão 2006/1791, de 03.10.2006, quanto às irregularidades apontadas na NT 
em evidência. 
 
2. A propósito, consideramos pertinentes as respostas e as providências 
adotadas da Instituição Financeira para a regularização das irregularidades 
apontadas na Nota Técnica, sob a ótica do MCR - Manual de Crédito Rural. 
 
3. Sem mais para o momento, antecipo protestos de estima e consideração. 
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ciência e avaliação quanto ressarcimento civil pelo técnico 
responsável ou empresa; 

149371 500 

Recomendamos à SAF,  apurar, junto às entidades 
responsáveis pela Assistência Técnica, se for o caso, os 
motivos para o "fracasso" dos empreendimentos, nos 
termos em que foi idealizado, solicitando, caso necessário, 
a responsabilização cabível bem como estabelecer, em 
conjunto com os beneficiários, Assistência Técnica e os 
Agentes Financeiros, planejamento para a recuperação dos 
empreendimentos, com cronograma para execução. 
 
Caso tenha havido prejuízo na implantação por erros de 
concepção do projeto quanto ao retorno ou viabilidade, 
nos termos apurados em conjunto com o Agente 
Financeiro, seja remetido dossiê ao Ministério Público, para 
ciência e avaliação quanto ressarcimento civil pelo técnico 
responsável ou empresa; 

1. Cumprimentando-o cordialmente, após análise no âmbito desta Secretaria, 
elevo ao seu conhecimento o teor das respostas apresentadas pelo agente 
financeiro Banco do Brasil S. A., Ofício Diretoria de Distribuição/Div. Apoio à 
Gestão 2006/1791, de 03.10.2006, quanto às irregularidades apontadas na NT 
em evidência. 
 
2. A propósito, consideramos pertinentes as respostas e as providências 
adotadas da Instituição Financeira para a regularização das irregularidades 
apontadas na Nota Técnica, sob a ótica do MCR - Manual de Crédito Rural. 
 
3. Sem mais para o momento, antecipo protestos de estima e consideração. 

149358 500 

Recomendamos à SAF,  apurar, junto às entidades 
responsáveis pela Assistência Técnica, se for o caso, os 
motivos para o "fracasso" dos empreendimentos, nos 
termos em que foi idealizado, solicitando, caso necessário, 
a responsabilização cabível bem como estabelecer, em 
conjunto com os beneficiários, Assistência Técnica e os 
Agentes Financeiros, planejamento para a recuperação dos 
empreendimentos, com cronograma para execução. 
 
Caso tenha havido prejuízo na implantação por erros de 
concepção do projeto quanto ao retorno ou viabilidade, 
nos termos apurados em conjunto com o Agente 
Financeiro, seja remetido dossiê ao Ministério Público, para 
ciência e avaliação quanto ressarcimento civil pelo técnico 
responsável ou empresa; 

1. Cumprimentando-o cordialmente, após análise no âmbito desta Secretaria, 
elevo ao seu conhecimento o teor das respostas apresentadas pelo agente 
financeiro Banco do Brasil S. A., Ofício Diretoria de Distribuição/Div. Apoio à 
Gestão 2006/1791, de 03.10.2006, quanto às irregularidades apontadas na NT 
em evidência. 
 
2. A propósito, consideramos pertinentes as respostas e as providências 
adotadas da Instituição Financeira para a regularização das irregularidades 
apontadas na Nota Técnica, sob a ótica do MCR - Manual de Crédito Rural. 
 
3. Sem mais para o momento, antecipo protestos de estima e consideração. 
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146549 500 

Quanto aos problemas relativos  à deficiência ou falta de 
assistência técnica, recomendamos à Secretaria de 
Agricultura Familiar - SAF, promover, em conjunto com as 
entidades responsáveis pela prestação dos serviços nos 
respectivos municípios, a regularização dos trabalhos de 
assistência técnica aos mutuários, procedendo, nos casos 
em que isso não for possível, a apuração das falhas do(s) 
responsável (is), reduzindo à termo e, se for o caso, 
representando contra o técnico responsável junto ao CREA 
para conhecimento dos fatos e punições cabíveis, para os 
contratos a seguir: 
 
MUNICÍPIO Nº OPERAÇÃO EMP. RESPONSÁVEL 
 
Dormentes/PE(BNB) 004119800258601002 EBAPE 
 
           " 004119800262701002                       ”      
 
           " 004119800564301002                       ” 
 
           " 004119800264701002                       ” 
 
            " 004119800339602002                     ” 
 
            " 004119800261401002                     ” 
 
            " 004119800264501002                     ” 
 
            " 004119800255201002                     ” 
 
            " 004119800264801002                     ” 
 
            " 004119900228201002                     ” 

O gestor enviou cópia do Memorando n° 0821/2066/GAB/SAF, de 31/07/2006, 
o qual encaminha ao Sr. Diretor do Departamento de Assistência Técnica e 
Extensão Rural - DATER, a Nota Técnica n° 988/2006/DRDAG/DR/SFC/CGU-PR, 
de 14/07/2006, para que este determine as medidas cabíveis, interpelando as 
empresas de ATER responsáveis pelos projetos, e, em sendo o caso, levando o 
fato ao conhecimento do CREA, para medidas disciplinares cabíveis, presente 
as constatações/recomendações da CGU, objeto dos itens: 5.2; 6.2 e demais, 
do Relatório. 
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Itabela/BA(BNB) 022779127-A                    ... 
 
 
 
Recomendamos, ainda,  à SAF caso tenha havido prejuízo 
no pagamento da dívida por erros de concepção do projeto 
quanto ao retorno ou viabilidade, nos termos apurados em 
conjunto com o Agente Financeiro, seja remetido dossiê ao 
Ministério Público, para ciência e avaliação quanto ao 
ressarcimento civil pelo técnico responsável ou empresa. 

900100 501 

Quanto aos problemas relativos  à deficiência ou falta de 
assistência técnica, recomendamos à Secretaria de 
Agricultura Familiar - SAF, promover, em conjunto com as 
entidades responsáveis pela prestação dos serviços nos 
respectivos municípios, a regularização dos trabalhos de 
assistência técnica aos mutuários, procedendo, nos casos 
em que isso não for possível, a apuração das falhas do(s) 
responsável (is), reduzindo à termo e, se for o caso, 
representando contra o técnico responsável junto ao CREA 
para conhecimento dos fatos e punições cabíveis, para os 
contratos a seguir: 
 
MUNICÍPIO Nº OPERAÇÃO EMP. RESPONSÁVEL 
 
Dormentes/PE(BNB) 004119800258601002 EBAPE 
 
           " 004119800262701002                       ”      
 
           " 004119800564301002                       ” 
 
           " 004119800264701002                       ” 
 

O gestor enviou cópia do Memorando n° 0821/2066/GAB/SAF, de 31/07/2006, 
o qual encaminha ao Sr. Diretor do Departamento de Assistência Técnica e 
Extensão Rural - DATER, a Nota Técnica n° 988/2006/DRDAG/DR/SFC/CGU-PR, 
de 14/07/2006, para que este determine as medidas cabíveis, interpelando as 
empresas de ATER responsáveis pelos projetos, e, em sendo o caso, levando o 
fato ao conhecimento do CREA, para medidas disciplinares cabíveis, presente 
as constatações/recomendações da CGU, objeto dos itens: 5.2; 6.2 e demais, 
do Relatório. 
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            " 004119800339602002                     ” 
 
            " 004119800261401002                     ” 
 
            " 004119800264501002                     ” 
 
            " 004119800255201002                     ” 
 
            " 004119800264801002                     ” 
 
            " 004119900228201002                     ” 
 
Itabela/BA(BNB) 022779127-A                    ... 
 
 
 
Recomendamos, ainda,  à SAF caso tenha havido prejuízo 
no pagamento da dívida por erros de concepção do projeto 
quanto ao retorno ou viabilidade, nos termos apurados em 
conjunto com o Agente Financeiro, seja remetido dossiê ao 
Ministério Público, para ciência e avaliação quanto ao 
ressarcimento civil pelo técnico responsável ou empresa. 

146374 500 

Quanto aos problemas relativos  à deficiência ou falta de 
assistência técnica, recomendamos à Secretaria de 
Agricultura Familiar - SAF, promover, em conjunto com as 
entidades responsáveis pela prestação dos serviços nos 
respectivos municípios, a regularização dos trabalhos de 
assistência técnica aos mutuários, procedendo, nos casos 
em que isso não for possível, a apuração das falhas do(s) 
responsável (is), reduzindo à termo e, se for o caso, 
representando contra o técnico responsável junto ao CREA 
para conhecimento dos fatos e punições cabíveis, para os 
contratos a seguir: 

O gestor enviou cópia do Memorando n° 0821/2066/GAB/SAF, de 31/07/2006, 
o qual encaminha ao Sr. Diretor do Departamento de Assistência Técnica e 
Extensão Rural - DATER, a Nota Técnica n° 988/2006/DRDAG/DR/SFC/CGU-PR, 
de 14/07/2006, para que este determine as medidas cabíveis, interpelando as 
empresas de ATER responsáveis pelos projetos, e, em sendo o caso, levando o 
fato ao conhecimento do CREA, para medidas disciplinares cabíveis, presente 
as constatações/recomendações da CGU, objeto dos itens: 5.2; 6.2 e demais, 
do Relatório. 
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MUNICÍPIO Nº OPERAÇÃO EMP. RESPONSÁVEL 
 
Dormentes/PE(BNB) 004119800258601002 EBAPE 
 
           " 004119800262701002                       ”      
 
           " 004119800564301002                       ” 
 
           " 004119800264701002                       ” 
 
            " 004119800339602002                     ” 
 
            " 004119800261401002                     ” 
 
            " 004119800264501002                     ” 
 
            " 004119800255201002                     ” 
 
            " 004119800264801002                     ” 
 
            " 004119900228201002                     ” 
 
Itabela/BA(BNB) 022779127-A                    ... 
 
 
 
Recomendamos, ainda,  à SAF caso tenha havido prejuízo 
no pagamento da dívida por erros de concepção do projeto 
quanto ao retorno ou viabilidade, nos termos apurados em 
conjunto com o Agente Financeiro, seja remetido dossiê ao 
Ministério Público, para ciência e avaliação quanto ao 
ressarcimento civil pelo técnico responsável ou empresa. 
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146564 500 

Recomendamos à SAF, apurar, junto às entidades 
responsáveis pela Assistência Técnica, se for o caso, os 
motivos para o "fracasso" dos empreendimentos, nos 
termos em que foi idealizado, solicitando, caso necessário, 
a responsabilização cabível bem como estabelecer, em 
conjunto com os beneficiários, Assistência Técnica e os 
Agentes Financeiros, planejamento para a recuperação dos 
empreendimentos, com cronograma para execução. 
 
Caso tenha havido prejuízo na implantação por erros de 
concepção do projeto quanto ao retorno ou viabilidade, 
nos termos apurados em conjunto com o Agente 
Financeiro, seja remetido dossiê ao Ministério Público, para 
ciência e avaliação quanto ressarcimento civil pelo técnico 
responsável ou empresa 

O gestor enviou cópia do Memorando n° 0821/2066/GAB/SAF, de 31/07/2006, 
o qual encaminha ao Sr. Diretor do Departamento de Assistência Técnica e 
Extensão Rural - DATER, a Nota Técnica n° 988/2006/DRDAG/DR/SFC/CGU-PR, 
de 14/07/2006, para que este determine as medidas cabíveis, interpelando as 
empresas de ATER responsáveis pelos projetos, e, em sendo o caso, levando o 
fato ao conhecimento do CREA, para medidas disciplinares cabíveis, presente 
as constatações/recomendações da CGU, objeto dos itens: 5.2; 6.2 e demais, 
do Relatório. 

146551 500 

Recomendamos à SAF, apurar, junto às entidades 
responsáveis pela Assistência Técnica, se for o caso, os 
motivos para o "fracasso" dos empreendimentos, nos 
termos em que foi idealizado, solicitando, caso necessário, 
a responsabilização cabível bem como estabelecer, em 
conjunto com os beneficiários, Assistência Técnica e os 
Agentes Financeiros, planejamento para a recuperação dos 
empreendimentos, com cronograma para execução. 
 
Caso tenha havido prejuízo na implantação por erros de 
concepção do projeto quanto ao retorno ou viabilidade, 
nos termos apurados em conjunto com o Agente 
Financeiro, seja remetido dossiê ao Ministério Público, para 
ciência e avaliação quanto ressarcimento civil pelo técnico 
responsável ou empresa 

O gestor enviou cópia do Memorando n° 0821/2066/GAB/SAF, de 31/07/2006, 
o qual encaminha ao Sr. Diretor do Departamento de Assistência Técnica e 
Extensão Rural - DATER, a Nota Técnica n° 988/2006/DRDAG/DR/SFC/CGU-PR, 
de 14/07/2006, para que este determine as medidas cabíveis, interpelando as 
empresas de ATER responsáveis pelos projetos, e, em sendo o caso, levando o 
fato ao conhecimento do CREA, para medidas disciplinares cabíveis, presente 
as constatações/recomendações da CGU, objeto dos itens: 5.2; 6.2 e demais, 
do Relatório. 

900100 502 
Recomendamos à SAF, apurar, junto às entidades 
responsáveis pela Assistência Técnica, se for o caso, os 
motivos para o "fracasso" dos empreendimentos, nos 

O gestor enviou cópia do Memorando n° 0821/2066/GAB/SAF, de 31/07/2006, 
o qual encaminha ao Sr. Diretor do Departamento de Assistência Técnica e 
Extensão Rural - DATER, a Nota Técnica n° 988/2006/DRDAG/DR/SFC/CGU-PR, 
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termos em que foi idealizado, solicitando, caso necessário, 
a responsabilização cabível bem como estabelecer, em 
conjunto com os beneficiários, Assistência Técnica e os 
Agentes Financeiros, planejamento para a recuperação dos 
empreendimentos, com cronograma para execução. 
 
Caso tenha havido prejuízo na implantação por erros de 
concepção do projeto quanto ao retorno ou viabilidade, 
nos termos apurados em conjunto com o Agente 
Financeiro, seja remetido dossiê ao Ministério Público, para 
ciência e avaliação quanto ressarcimento civil pelo técnico 
responsável ou empresa 

de 14/07/2006, para que este determine as medidas cabíveis, interpelando as 
empresas de ATER responsáveis pelos projetos, e, em sendo o caso, levando o 
fato ao conhecimento do CREA, para medidas disciplinares cabíveis, presente 
as constatações/recomendações da CGU, objeto dos itens: 5.2; 6.2 e demais, 
do Relatório. 

146548 500 

Recomendamos à SAF, apurar, junto às entidades 
responsáveis pela Assistência Técnica, se for o caso, os 
motivos para o "fracasso" dos empreendimentos, nos 
termos em que foi idealizado, solicitando, caso necessário, 
a responsabilização cabível bem como estabelecer, em 
conjunto com os beneficiários, Assistência Técnica e os 
Agentes Financeiros, planejamento para a recuperação dos 
empreendimentos, com cronograma para execução. 
 
Caso tenha havido prejuízo na implantação por erros de 
concepção do projeto quanto ao retorno ou viabilidade, 
nos termos apurados em conjunto com o Agente 
Financeiro, seja remetido dossiê ao Ministério Público, para 
ciência e avaliação quanto ressarcimento civil pelo técnico 
responsável ou empresa 

O gestor enviou cópia do Memorando n° 0821/2066/GAB/SAF, de 31/07/2006, 
o qual encaminha ao Sr. Diretor do Departamento de Assistência Técnica e 
Extensão Rural - DATER, a Nota Técnica n° 988/2006/DRDAG/DR/SFC/CGU-PR, 
de 14/07/2006, para que este determine as medidas cabíveis, interpelando as 
empresas de ATER responsáveis pelos projetos, e, em sendo o caso, levando o 
fato ao conhecimento do CREA, para medidas disciplinares cabíveis, presente 
as constatações/recomendações da CGU, objeto dos itens: 5.2; 6.2 e demais, 
do Relatório. 

179963 5 

- o Relatório RM02149000-MDA foi encaminhado por meio 
do Aviso Ministerial 70/2007/CGU-PR (25/01/2007); 
 
- durante a Auditoria de Acompanhamento de 2008 foi 
emitida a Solicitação de Auditoria  nº 217931/002 
(07/11/2008) solicitando à SAF/MDA apresentar as 

A SAF informou a emissão de ofício ao Banco do Brasil - Auditoria Interna. 
 
. 
 
Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 242497/007, de 08/06/2010, 
mediante o Ofício n.º 917/2010/GAB./SAF, de 11/6/2010, o gestor ratificou 
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providências de sua competência tomadas em face dos 
Relatórios do 21º ao 25º Sorteio de Municípios recebidos 
por meio de Aviso Ministerial. 

posicionamento do Banco do Brasil S.A. ao afirmar entendimento de que tais 
constatações não tratam de irregularidades já que a ocorrência apenas 
informa que a fiscalização foi prejudicada pela não localização dos mutuários. 
Tem-se, no entanto, que, conforme manifestação da equipe de auditoria, 
constante do Relatório de Fiscalização, apesar de ainda estarem dentro do 
prazo de amortização, a não-localização dos  beneficiários e consequente falta 
de verificação da aplicação dos recursos é um indício de que esses 
beneficiários podem não ser agricultores familiares. 
 
. 
 
Por meio do Ofício nº 1.115/GAB/SAF, de 07/07/2011,  o gestor encaminhou 
cópia dos laudos de fiscalização das operações de nº 30/03099, 21/40863 e 
20/1520, firmados com os mutuários: Ivan José de Araújo e João Bosco Alves 
de Resende. 

201303882 11 
Após manifestação do gestor em 31/10/2014, a 
recomendação está em análise por esta coordenação. 

A SAF autuou Procedimento Administrativo nº 55000.000335/2014-23, que foi 
em 06/03/2014 submetido à análise da CONJUR/MDA, com o objetivo de 
subsidiar o gestor em sua decisão. O processo retornou à SAF/MDA em 
29/09/2014 e em 16/10/2014 foi enviado à Secretaria Executiva para 
deliberação. 

201305772 36 

Adotar providências visando ressarcir ao Erário os valores 
indevidamente pagos relativos à locação de gerador (R$ 
1.400,00), referente ao evento ENCONTRO NACIONAL DA 
AGRICULTURA FAMILIAR 

Ofício nº 68/2014/SEAdj-MDA, de 31/10/2014 – Recebido em 03/11/2014 
 
Manifestação: Foi instaurada Comissão de Sindicância Investigativa para 
apurar responsabilidades pelo atesto, aprovação e pagamento referentes à 
locação de cadeiras, mesas e de gerador, referente ao evento ENCONTRO 
NACIONAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. 

201305772 40 

Adotar os devidos encaminhamentos com vistas à 
devolução do valor de R$ 121.341,00 (cento e vinte e um 
mil trezentos e quarenta e um reais), devidamente 
atualizados, relativo a contratação indevida do objeto do 
Acordo de Cooperação Técnica. 

Gabinete do Ministro solicitou prorrogação de 30 dias para atendimento da 
recomendação. 

201305772 36 
Apurar responsabilidades pelo atesto, aprovação e 
pagamento referentes à locação de cadeiras e mesas e de 

Ofício nº 68/2014/SEAdj-MDA, de 31/10/2014 – Recebido em 03/11/2014 
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gerador, referente ao evento ENCONTRO NACIONAL DA 
AGRICULTURA FAMILIAR. 

Manifestação: Foi instaurada Comissão de Sindicância Investigativa para 
apurar responsabilidades pelo atesto, aprovação e pagamento referentes à 
locação de cadeiras, mesas e de gerador, referente ao evento ENCONTRO 
NACIONAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. 

201305772 39 

Apurar responsabilidades pela ausência e/ou insuficiência 
no acompanhamento e fiscalização da execução do Acordo 
de Cooperação Técnica firmado com o Instituto 
Latinoamérica, com a ausência de análise das Prestações de 
Contas dos recursos captados, desde o ano de 2009. 

Ofício nº 68/2014/SEAdj-MDA, de 31/10/2014 – Recebido em 03/11/2014 
 
Manifestação: Foi instaurada Comissão de Sindicância Investigativa, com 
trabalhos iniciados em 20/10/2014, segundo Memorando 2/CSI/MDA, de 
mesma data, para apurar responsabilidade pela ausência e/ou insuficiência no 
acompanhamento e fiscalização da execução do Acordo de Cooperação 
Técnica firmado com o IL, e a ausência de análise das prestações de contas dos 
recursos captados. 

201305772 40 

Apurar responsabilidades pela ausência e/ou insuficiência 
no acompanhamento e fiscalização dos gastos efetuados 
no âmbito da VIII FENAFRA, o que ocasionou a 
contratação/terceirização indevida do objeto do Acordo de 
Cooperação Técnica. 

Ofício nº 68/2014/SEAdj-MDA, de 31/10/2014 – Recebido em 03/11/2014 
 
Manifestação: Foi instaurada Comissão de Sindicância Investigativa, com 
trabalhos iniciados em 20/10/2014, segundo Memorando 2/CSI/MDA, de 
mesma data, para apurar responsabilidade pela ausência e/ou insuficiência no 
acompanhamento e fiscalização dos gastos efetuados no âmbito da VIII 
FENAFRA, o que ocasionou a contratação/terceirização indevida do objeto do 
Acordo de Cooperação Técnica. 

201305772 41 

Apurar responsabilidades pela ausência e/ou insuficiência 
no acompanhamento e fiscalização dos gastos a serem 
efetuados no âmbito da VIII FENAFRA, o que ocasionou o 
pagamento indevido de remuneração ao Instituto 
Latinoamérica. 

Ofício nº 68/2014/SEAdj-MDA, de 31/10/2014 – Recebido em 03/11/2014 
 
Manifestação: Foi instaurada Comissão de Sindicância Investigativa, com 
trabalhos iniciados em 20/10/2014, segundo Memorando 2/CSI/MDA, de 
mesma data, para apurar responsabilidade pela ausência e/ou insuficiência no 
acompanhamento e fiscalização dos gastos efetuados no âmbito da VIII 
FENAFRA, o que ocasionou o pagamento indevido de remuneração ao Instituto 
Latinoamérica. 

168343 500 

Recomendar à SDT/MDA providenciar, em conjunto com a 
CEF e a Prefeitura de JUPI-PE, a regularização das obras fora 
das especificações, com elaboração de cronograma, 
realizando acompanhamento e nova vistoria quando da 
conclusão, para certificar a solução das pendências, e 

A SDT/MDA encaminhou cópia do ofício emitido à Caixa nº 413/2008-
SDT/MDA, de 13/03/2008. 
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promovendo, caso não tenha sido efetivada a 
regularização, ou quando essa for inviável, a glosa dos 
valores relativos às obras fora das especificações, quando 
da análise da prestação de contas, e/ou a rescisão do 
contrato, nos termos do Art. 36, inciso I, da IN-STN 
01/1997, encaminhando ao Ministério Público cópia do 
processo, juntamente com as informações constantes no 
Relatório de Fiscalização. 

245974 3 

Recomenda-se à SDT/MDA determinar à CAIXA a 
instauração de Tomada de Contas Especial para apuração 
dos fatos e responsabilidades face às irregularidades 
constatadas na execução do contrato de repasse nº 
179.654-70/2005 (SIAFI nº 537206), concedido no valor de 
R$ 53.000,00. 

Por intermédio do e-mail encaminhado em 16/03/2012, o AECI/MDA, Sr. 
Henrique Ramos, informou o que segue: 
 
“A respeito, informo que o assunto foi remetido à Secretaria da Agricultura 
Familiar – SAF/MDA e à Secretaria de Desenvolvimento Territorial - SDT/MDA, 
respectivamente, para conhecimento, análise e adoção de providências que 
reputarem cabíveis, acerca dos apontamentos do Relatório em questão, 
conforme o quadro abaixo, e responderem diretamente a essa Secretaria 
Federal de Controle Interno, com a urgência que o caso requer, 
disponibilizando a este Assessor Especial de Controle Interno, a cópia dos 
procedimentos adotados, para efeito de controle. 
 
(...) 
 
Até a presente data, aquelas Unidades/MDA adotaram as seguintes medidas: 
 
(...) 
 
- Ofício nº 161/2012 – SDT/MDA, de 17/02/2012: a Secretaria de 
Desenvolvimento Territorial – SDT/MDA solicitou à SUREP/CAIXA, a imediata 
suspensão dos contratos de repasse nºs 264.531-86 e 278.759-34, bem como 
solicitou àquela instituição financeira, até o dia 23/03/2012, a remessa das 
justificativas para os pontos assinalados nos contratos em questão.  
 
(...) 
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Diante do exposto e tendo em vista os prazos estipulados pelas Secretarias 
deste Ministério para que as entidades se manifestem acerca da matéria em 
comento, registro que este Assessor Especial de Controle Interno - AECI/MDA, 
solicitará, hoje, à SAF e SDT, informações atualizadas referentes ao assunto em 
questão. Tão logo tenha as informações atualizadas, às unidades 
encaminharão os documentos diretamente à DRDAG/DR/SFC/CGU/PR.” 
 
 
 
Em complementação à manifestação supra, o AECI/MDA, Sr. Henrique Ramos, 
encaminhou novo e-mail, em 09/04/2012, informando o seguinte: 
 
“Encaminho, em anexo, para conhecimento, Memorandos de reiteração, 
tanto à SAF como à SDT, solicitando atualização de informações sobre relatório 
oriundo de ação de controle descentralizada com o objetivo de verificar 
possíveis irregularidades na aplicação de recursos federais no municípios de 
Santa Maria/RS, conforme histórico abaixo. 
 
Disponho que foi solicitado a cada Secretaria acima citada, que respondessem 
diretamente a esse órgão de Controle Interno, com cópias a este AECI/MDA, 
para efeito de controle.” 

171524 500 

Recomendamos à SDT/MDA: 
 
a) Promover, em conjunto com a CEF e a Prefeitura de 
ÁGUA FRIA-BA, a regularização da situação relatada, com 
elaboração de cronograma, com realização de vistoria para 
certificar a solução das pendências.  
 
b) avaliar a conveniência de agendar reunião com a 
Prefeitura e o Ministério Público Estadual, para firmatura 
de Termo de Ajuste de Conduta – TAC, com vistas à plena 

A Caixa Econômica Federal por intermédio do Ofício 
1220/2007/SUREP/GEATO, de 12/09/2007, informou quanto ao Contrato de 
Repasse 124.592-60 que: "Conforme estabelecido no Contrato de Prestação 
de Serviços firmado entre à Caixa e o Ministério do Desenvolvimento Agrário - 
MDA, o papel desta instituição, na condição de Agente Operador dos recursos 
do Programa, se esgota após cumpridas as etapas finais das operações, 
elaboradas conforme normativos vigentes, não possuindo qualquer obrigação, 
seja de ordem legal, seja de ordem contratual, de fiscalizar a manutenção, a 
conservação e a utilização do empreendimento, que se verificam após a 
conclusão do contrato de repasse . A operação encontra-se com a prestação 
de contas final aprovada e registrada no Siafi. 
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utilização dos bens/obras em proveito dos agricultores 
familiares, com responsabilidade determinada. 

171529 502 

Recomendar à SDT/MDA: 
 
a)  solicitar providências junto ao Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Rural Sustentável de Venda Nova do 
Imigrante-ES, para que este cumpra com seu papel de 
acompanhar e fiscalizar a aplicação de recursos, com vistas 
a fomentar o desenvolvimento rural; 
 
b) promover treinamento dos conselheiros com vistas ao 
fortalecimento do controle social. 

“Em atenção ao ofício acima mencionado, que encaminha a Nota Técnica 
1226/2007/DRDAG/DR/SFC/CGU-PR, relativa ao 18º sorteio de municípios, 
informamos que foram emitidos os documentos recomendados, conforme 
cópias juntadas ao presente, em função das constatações apuradas pelos 
auditores aos Municípios de Água Fria/BA, Caldeirão Grande/BA, Venda Nova 
do Imigrante/ES, Eugênio Barros/MA, Santa Efigênia de Minas/MG, Santo 
Antônio do Retiro/MG, Ibiara/PB, Saloa/PE, Betânia do Piauí/PI, Godoy 
Moreira/PR, Caracaraí/RR, Caxambu do Sul/SC e São Domingos/ES. 
 
Aguardamos as respostas das Entidades para aditamento ao presente ofício e 
demais ações a serem implementadas por esta Secretaria de Desenvolvimento 
Territorial.” 

173497 4 

Recomendamos à SAF/MDA, Providenciar em conjunto 
com o beneficiário, Assistência Técnica e o Agente 
Financeiro, planejamento para a recuperação do 
empreendimento, com cronograma para execução e caso 
tal ação seja inviável,  promover a glosa dos valores não 
aplicados, com a respectiva cobrança, para o contrato em 
questão. 

Operação nº 20/00481-8 - Tendo em vista a confirmação, através de vistoria 
realizada em 10/08/2006, da substituição do bem financiado (triturador), o 
mutuário foi notificado (cópia anexa) para regularização da operação. 
 
Operação 20/00482-6 e 20/00445-1 - Nas vistorias realizadas em 10/05 e 
09/08/2006, não foi possível comprovar a aplicação do crédito, devido à não 
localização dos mutuários. Foram emitidas notificações (cópias anexas), 
solicitando comparecimento dos mesmos à agência para regularização das 
operações , cuja entrega está sendo dificultada, por não mais residirem no 
assentamento e não possuírem endereço urbano atualizado registrado no 
cadastro. 

145024 500 

Tendo em visto a baixa qualidade das obras executadas, em 
cumprimento ao objeto do Contrato de Repasse CEF nº 
0124485-63, recomendamos à Secretaria de 
Desenvolvimento Territorial - SDT/MDA  diligenciar a 
Prefeitura Municipal de São José do Belmonte/PE para 
solucionar junto à Empresa responsável pela execução das 
obras os problemas relatados na recuperação de estrada 
no Sítio Posses II, ampliação de barragem de terra no Sítio 

Pelo presente, à Prerfeitura Municipal de São José do Belmonte, vem informar 
que o convênio do Minsitériio do Desenvolvimento Agrário- MDA - CEF, 
firmado com este Município na gestão passada, objeto da Nota Técnica nº 
00456/2005/DADAG/SFC/CGU-PR, que ao contrário do que foi constatado 
através da aludida nota técnica, as obras objeto do convênio foram fiscalizadas 
pelos engenheiros da Caixa Econômica Federal - CEF, os quais aprovaram as 
norams e atestaram a sua conclusão, nas metragens, medidas, quantidades e 
padrões contratados, tendo inclusive o Tribunal de Contas aprovado a 
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Mameluco, construção de barragem de terra no Sítio 
Contador, ampliação de barragem de terra no Sítio 
Mameluco e construção de barragem de terra no Sítio 
Amargoso. 
 
 
 
No fim, promover fiscalização final, encaminhando laudo a 
esta SFC/CGU-PE. 

prestação de contas do ex-prefeito, apresentada na época do convênio. Por 
fim, 

245969 8 

Recomendamos à SDT/MDA determinar à CAIXA a revisão 
do ato de aprovação da prestação de contas do Contrato 
de Repasse 265.486-66 (SIAFI 635055) com vista à 
devolução ao Erário do valor de R$ 36.873,00 (trinta e seis 
mil, oitocentos e setenta e três reais) pela COOESPERANÇA, 
em decorrência da realização de despesas com sobrepreço 
em relação aos valores de mercado. 

Por intermédio do e-mail encaminhado em 16/03/2012, o AECI/MDA, Sr. 
Henrique Ramos, informou o que segue: 
 
“A respeito, informo que o assunto foi remetido à Secretaria da Agricultura 
Familiar – SAF/MDA e à Secretaria de Desenvolvimento Territorial - SDT/MDA, 
respectivamente, para conhecimento, análise e adoção de providências que 
reputarem cabíveis, acerca dos apontamentos do Relatório em questão, 
conforme o quadro abaixo, e responderem diretamente a essa Secretaria 
Federal de Controle Interno, com a urgência que o caso requer, 
disponibilizando a este Assessor Especial de Controle Interno, a cópia dos 
procedimentos adotados, para efeito de controle. 
 
(...) 
 
Até a presente data, aquelas Unidades/MDA adotaram as seguintes medidas: 
 
(...) 
 
- Ofício nº 161/2012 – SDT/MDA, de 17/02/2012: a Secretaria de 
Desenvolvimento Territorial – SDT/MDA solicitou à SUREP/CAIXA, a imediata 
suspensão dos contratos de repasse nºs 264.531-86 e 278.759-34, bem como 
solicitou àquela instituição financeira, até o dia 23/03/2012, a remessa das 
justificativas para os pontos assinalados nos contratos em questão.  
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(...) 
 
Diante do exposto e tendo em vista os prazos estipulados pelas Secretarias 
deste Ministério para que as entidades se manifestem acerca da matéria em 
comento, registro que este Assessor Especial de Controle Interno - AECI/MDA, 
solicitará, hoje, à SAF e SDT, informações atualizadas referentes ao assunto em 
questão. Tão logo tenha as informações atualizadas, às unidades 
encaminharão os documentos diretamente à DRDAG/DR/SFC/CGU/PR.” 
 
 
 
Em complementação à manifestação supra, o AECI/MDA, Sr. Henrique Ramos, 
encaminhou novo e-mail, em 09/04/2012, informando o seguinte: 
 
“Encaminho, em anexo, para conhecimento, Memorandos de reiteração, 
tanto à SAF como à SDT, solicitando atualização de informações sobre relatório 
oriundo de ação de controle descentralizada com o objetivo de verificar 
possíveis irregularidades na aplicação de recursos federais no municípios de 
Santa Maria/RS, conforme histórico abaixo. 
 
Disponho que foi solicitado a cada Secretaria acima citada, que respondessem 
diretamente a esse órgão de Controle Interno, com cópias a este AECI/MDA, 
para efeito de controle.” 

245969 9 

Recomendamos à SDT/MDA determinar à à CAIXA a revisão 
do ato de aprovação da Prestação de Contas do Contrato 
de Repasse 265.486- 66/2008, com vista à COOESPERANÇA 
proceder à devolução ao Erário do valor de R$ 150.000,00 
(cento e cinquenta mil reais), correspondente às despesas 
realizadas antes da vigência do contrato de repasse. 

Por intermédio do e-mail encaminhado em 16/03/2012, o AECI/MDA, Sr. 
Henrique Ramos, informou o que segue: 
 
“A respeito, informo que o assunto foi remetido à Secretaria da Agricultura 
Familiar – SAF/MDA e à Secretaria de Desenvolvimento Territorial - SDT/MDA, 
respectivamente, para conhecimento, análise e adoção de providências que 
reputarem cabíveis, acerca dos apontamentos do Relatório em questão, 
conforme o quadro abaixo, e responderem diretamente a essa Secretaria 
Federal de Controle Interno, com a urgência que o caso requer, 
disponibilizando a este Assessor Especial de Controle Interno, a cópia dos 
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procedimentos adotados, para efeito de controle. 
 
(...) 
 
Até a presente data, aquelas Unidades/MDA adotaram as seguintes medidas: 
 
(...) 
 
- Ofício nº 161/2012 – SDT/MDA, de 17/02/2012: a Secretaria de 
Desenvolvimento Territorial – SDT/MDA solicitou à SUREP/CAIXA, a imediata 
suspensão dos contratos de repasse nºs 264.531-86 e 278.759-34, bem como 
solicitou àquela instituição financeira, até o dia 23/03/2012, a remessa das 
justificativas para os pontos assinalados nos contratos em questão.  
 
(...) 
 
Diante do exposto e tendo em vista os prazos estipulados pelas Secretarias 
deste Ministério para que as entidades se manifestem acerca da matéria em 
comento, registro que este Assessor Especial de Controle Interno - AECI/MDA, 
solicitará, hoje, à SAF e SDT, informações atualizadas referentes ao assunto em 
questão. Tão logo tenha as informações atualizadas, às unidades 
encaminharão os documentos diretamente à DRDAG/DR/SFC/CGU/PR.” 
 
 
 
Em complementação à manifestação supra, o AECI/MDA, Sr. Henrique Ramos, 
encaminhou novo e-mail, em 09/04/2012, informando o seguinte: 
 
“Encaminho, em anexo, para conhecimento, Memorandos de reiteração, 
tanto à SAF como à SDT, solicitando atualização de informações sobre relatório 
oriundo de ação de controle descentralizada com o objetivo de verificar 
possíveis irregularidades na aplicação de recursos federais no municípios de 
Santa Maria/RS, conforme histórico abaixo. 
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Disponho que foi solicitado a cada Secretaria acima citada, que respondessem 
diretamente a esse órgão de Controle Interno, com cópias a este AECI/MDA, 
para efeito de controle.” 

245969 10 

Recomendamos à SDT/MDA determinar à CAIXA a revisão 
do ato de aprovação da Prestação de Contas do Contrato 
de Repasse 265.486- 66/2008, com vista à COOESPERANÇA 
proceder à devolução ao Erário do valor de R$ 4.000,00 
(quatro mil reais) relativo às despesas realizadas em 
períodos não correspondentes à execução do objeto do 
contrato de repasse. 

Por intermédio do e-mail encaminhado em 16/03/2012, o AECI/MDA, Sr. 
Henrique Ramos, informou o que segue: 
 
“A respeito, informo que o assunto foi remetido à Secretaria da Agricultura 
Familiar – SAF/MDA e à Secretaria de Desenvolvimento Territorial - SDT/MDA, 
respectivamente, para conhecimento, análise e adoção de providências que 
reputarem cabíveis, acerca dos apontamentos do Relatório em questão, 
conforme o quadro abaixo, e responderem diretamente a essa Secretaria 
Federal de Controle Interno, com a urgência que o caso requer, 
disponibilizando a este Assessor Especial de Controle Interno, a cópia dos 
procedimentos adotados, para efeito de controle. 
 
(...) 
 
Até a presente data, aquelas Unidades/MDA adotaram as seguintes medidas: 
 
(...) 
 
- Ofício nº 161/2012 – SDT/MDA, de 17/02/2012: a Secretaria de 
Desenvolvimento Territorial – SDT/MDA solicitou à SUREP/CAIXA, a imediata 
suspensão dos contratos de repasse nºs 264.531-86 e 278.759-34, bem como 
solicitou àquela instituição financeira, até o dia 23/03/2012, a remessa das 
justificativas para os pontos assinalados nos contratos em questão.  
 
(...) 
 
Diante do exposto e tendo em vista os prazos estipulados pelas Secretarias 
deste Ministério para que as entidades se manifestem acerca da matéria em 
comento, registro que este Assessor Especial de Controle Interno - AECI/MDA, 
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solicitará, hoje, à SAF e SDT, informações atualizadas referentes ao assunto em 
questão. Tão logo tenha as informações atualizadas, às unidades 
encaminharão os documentos diretamente à DRDAG/DR/SFC/CGU/PR.” 
 
 
 
Em complementação à manifestação supra, o AECI/MDA, Sr. Henrique Ramos, 
encaminhou novo e-mail, em 09/04/2012, informando o seguinte: 
 
“Encaminho, em anexo, para conhecimento, Memorandos de reiteração, 
tanto à SAF como à SDT, solicitando atualização de informações sobre relatório 
oriundo de ação de controle descentralizada com o objetivo de verificar 
possíveis irregularidades na aplicação de recursos federais no municípios de 
Santa Maria/RS, conforme histórico abaixo. 
 
Disponho que foi solicitado a cada Secretaria acima citada, que respondessem 
diretamente a esse órgão de Controle Interno, com cópias a este AECI/MDA, 
para efeito de controle.” 

245970 7 

Recomendamos à SDT/MDA apurar o valor correspondente 
ao período em que os recursos ficaram parados na conta 
específica do Contrato de Repasse n.º 264.531-86 (Siafi 
634382) sem a devida aplicação financeira dos recursos 
aportados ao referido Contrato de Repasse, observada a 
forma da Lei, solicitando à COOESPERANÇA a devolução ao 
Erário do valor apurado. 

Por intermédio do e-mail encaminhado em 16/03/2012, o AECI/MDA, Sr. 
Henrique Ramos, informou o que segue: 
 
“A respeito, informo que o assunto foi remetido à Secretaria da Agricultura 
Familiar – SAF/MDA e à Secretaria de Desenvolvimento Territorial - SDT/MDA, 
respectivamente, para conhecimento, análise e adoção de providências que 
reputarem cabíveis, acerca dos apontamentos do Relatório em questão, 
conforme o quadro abaixo, e responderem diretamente a essa Secretaria 
Federal de Controle Interno, com a urgência que o caso requer, 
disponibilizando a este Assessor Especial de Controle Interno, a cópia dos 
procedimentos adotados, para efeito de controle. 
 
(...) 
 
Até a presente data, aquelas Unidades/MDA adotaram as seguintes medidas: 
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(...) 
 
- Ofício nº 161/2012 – SDT/MDA, de 17/02/2012: a Secretaria de 
Desenvolvimento Territorial – SDT/MDA solicitou à SUREP/CAIXA, a imediata 
suspensão dos contratos de repasse nºs 264.531-86 e 278.759-34, bem como 
solicitou àquela instituição financeira, até o dia 23/03/2012, a remessa das 
justificativas para os pontos assinalados nos contratos em questão.  
 
(...) 
 
Diante do exposto e tendo em vista os prazos estipulados pelas Secretarias 
deste Ministério para que as entidades se manifestem acerca da matéria em 
comento, registro que este Assessor Especial de Controle Interno - AECI/MDA, 
solicitará, hoje, à SAF e SDT, informações atualizadas referentes ao assunto em 
questão. Tão logo tenha as informações atualizadas, às unidades 
encaminharão os documentos diretamente à DRDAG/DR/SFC/CGU/PR.” 
 
 
 
Em complementação à manifestação supra, o AECI/MDA, Sr. Henrique Ramos, 
encaminhou novo e-mail, em 09/04/2012, informando o seguinte: 
 
“Encaminho, em anexo, para conhecimento, Memorandos de reiteração, 
tanto à SAF como à SDT, solicitando atualização de informações sobre relatório 
oriundo de ação de controle descentralizada com o objetivo de verificar 
possíveis irregularidades na aplicação de recursos federais no municípios de 
Santa Maria/RS, conforme histórico abaixo. 
 
Disponho que foi solicitado a cada Secretaria acima citada, que respondessem 
diretamente a esse órgão de Controle Interno, com cópias a este AECI/MDA, 
para efeito de controle.” 
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176927 500 

Diante  dos  fatos  apontados,  recomendamos  tomar as 
providências de sua  alçada  para  sanar  os  problemas  
constatados  nos Contratos de Repasse nºs 105.131-96, 
122.631-98 e 148.850-03. 

"(...) Em relação aos contratos 105131-96, 122631-98 e 148850-03 a 
instauração de Tomada de Contas Especial é de responsabilidade da Caixa 
Econômica Federal (...). A TCE do contrato 122631-98 encontra-se em 
andamento, conforme e-mail juntado ao presente (...)." 

176927 501 

Diante  dos  fatos  apontados,  recomendamos  tomar as 
providências de sua  alçada  para  sanar  os  problemas  
constatados  nos Contratos de Repasse nºs 105.131-96, 
122.631-98 e 148.850-03. 

"(...) Em relação aos contratos 105131-96, 122631-98 e 148850-03 a 
instauração de Tomada de Contas Especial é de responsabilidade da Caixa 
Econômica Federal (...). A TCE do contrato 122631-98 encontra-se em 
andamento, conforme e-mail juntado ao presente (...)." 

176927 502 

Diante  dos  fatos  apontados,  recomendamos  tomar as 
providências de sua  alçada  para  sanar  os  problemas  
constatados  nos Contratos de Repasse nºs 105.131-96, 
122.631-98 e 148.850-03. 

"(...) Em relação aos contratos 105131-96, 122631-98 e 148850-03 a 
instauração de Tomada de Contas Especial é de responsabilidade da Caixa 
Econômica Federal (...). A TCE do contrato 122631-98 encontra-se em 
andamento, conforme e-mail juntado ao presente (...)." 

176927 503 

Diante  dos  fatos  apontados,  recomendamos  tomar as 
providências de sua  alçada  para  sanar  os  problemas  
constatados  nos Contratos de Repasse nºs 105.131-96, 
122.631-98 e 148.850-03. 

"(...) Em relação aos contratos 105131-96, 122631-98 e 148850-03 a 
instauração de Tomada de Contas Especial é de responsabilidade da Caixa 
Econômica Federal (...). A TCE do contrato 122631-98 encontra-se em 
andamento, conforme e-mail juntado ao presente (...)." 

176927 504 

Diante  dos  fatos  apontados,  recomendamos  tomar as 
providências de sua  alçada  para  sanar  os  problemas  
constatados  nos Contratos de Repasse nºs 105.131-96, 
122.631-98 e 148.850-03. 

"(...) Em relação aos contratos 105131-96, 122631-98 e 148850-03 a 
instauração de Tomada de Contas Especial é de responsabilidade da Caixa 
Econômica Federal (...). A TCE do contrato 122631-98 encontra-se em 
andamento, conforme e-mail juntado ao presente (...)." 

176927 505 

Diante  dos  fatos  apontados,  recomendamos  tomar as 
providências de sua  alçada  para  sanar  os  problemas  
constatados  nos Contratos de Repasse nºs 105.131-96, 
122.631-98 e 148.850-03. 

"(...) Em relação aos contratos 105131-96, 122631-98 e 148850-03 a 
instauração de Tomada de Contas Especial é de responsabilidade da Caixa 
Econômica Federal (...). A TCE do contrato 122631-98 encontra-se em 
andamento, conforme e-mail juntado ao presente (...)." 

176927 506 

Diante  dos  fatos  apontados,  recomendamos  tomar as 
providências de sua  alçada  para  sanar  os  problemas  
constatados  nos Contratos de Repasse nºs 105.131-96, 
122.631-98 e 148.850-03. 

"(...) Em relação aos contratos 105131-96, 122631-98 e 148850-03 a 
instauração de Tomada de Contas Especial é de responsabilidade da Caixa 
Econômica Federal (...). A TCE do contrato 122631-98 encontra-se em 
andamento, conforme e-mail juntado ao presente (...)." 

176932 500 

Diante  dos  fatos  apontados,  recomendamos  tomar as 
providências de sua  alçada  para  sanar  os  problemas  
constatados  nos Contratos de Repasse nºs 105.131-96, 
122.631-98 e 148.850-03. 

"(...) Em relação aos contratos 105131-96, 122631-98 e 148850-03 a 
instauração de Tomada de Contas Especial é de responsabilidade da Caixa 
Econômica Federal (...). Não foi instaurada TCE para o contrato 148850-03, 
conforme Ofício 427/2007 SUREP/GEATO, já remetido a essa Controladoria 
(...)." 
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176932 501 

Diante  dos  fatos  apontados,  recomendamos  tomar as 
providências de sua  alçada  para  sanar  os  problemas  
constatados  nos Contratos de Repasse nºs 105.131-96, 
122.631-98 e 148.850-03. 

"(...) Em relação aos contratos 105131-96, 122631-98 e 148850-03 a 
instauração de Tomada de Contas Especial é de responsabilidade da Caixa 
Econômica Federal (...). Não foi instaurada TCE para o contrato 148850-03, 
conforme Ofício 427/2007 SUREP/GEATO, já remetido a essa Controladoria 
(...)." 

176932 502 

Diante  dos  fatos  apontados,  recomendamos  tomar as 
providências de sua  alçada  para  sanar  os  problemas  
constatados  nos Contratos de Repasse nºs 105.131-96, 
122.631-98 e 148.850-03. 

"(...) Em relação aos contratos 105131-96, 122631-98 e 148850-03 a 
instauração de Tomada de Contas Especial é de responsabilidade da Caixa 
Econômica Federal (...). Não foi instaurada TCE para o contrato 148850-03, 
conforme Ofício 427/2007 SUREP/GEATO, já remetido a essa Controladoria 
(...)." 

176932 503 

Diante  dos  fatos  apontados,  recomendamos  tomar as 
providências de sua  alçada  para  sanar  os  problemas  
constatados  nos Contratos de Repasse nºs 105.131-96, 
122.631-98 e 148.850-03. 

"(...) Em relação aos contratos 105131-96, 122631-98 e 148850-03 a 
instauração de Tomada de Contas Especial é de responsabilidade da Caixa 
Econômica Federal (...). Não foi instaurada TCE para o contrato 148850-03, 
conforme Ofício 427/2007 SUREP/GEATO, já remetido a essa Controladoria 
(...)." 

176932 504 

Diante  dos  fatos  apontados,  recomendamos  tomar as 
providências de sua  alçada  para  sanar  os  problemas  
constatados  nos Contratos de Repasse nºs 105.131-96, 
122.631-98 e 148.850-03. 

"(...) Em relação aos contratos 105131-96, 122631-98 e 148850-03 a 
instauração de Tomada de Contas Especial é de responsabilidade da Caixa 
Econômica Federal (...). Não foi instaurada TCE para o contrato 148850-03, 
conforme Ofício 427/2007 SUREP/GEATO, já remetido a essa Controladoria 
(...)." 

147369 500 

Recomendar à SDT/MDA promover, em conjunto com a  
CEF e a prefeitura de Goiatins/TO, a regularização da 
situação relatada,  com elaboração de cronograma, com 
realização de vistoria para certificar a solução das 
pendências.  
 
Recomendamos ainda, avaliar a conveniência de agendar 
reunião com a Prefeitura e o Ministério Público Estadual, 
para firmatura de Termo de Ajuste de Conduta – TAC, com 
vistas à plena utilização dos bens/obras em proveito dos 
agricultores familiares, com responsabilidade 
determinada. 

Quanto ao contrato de  repasse  106.964-93  (Siafi  411268),  Município de 
Goiatins/TO, a Caixa  não  se  manifestou, em relação à recomendação 
constante da Nota  Técnica 2065/DRDAG/SFC/CGU-PR. 
 
Justificatiavas para o Plano de Providências. 
 
A SDT encaminhou Ofício nº 870/2007/SUREP/GEATO, de 16/07/2007, pelo 
qual a Caixa informou quanto Contrato de Repasse 0106.964-93 - Município 
de GOIATINS/TO que reiterou o contido no Ofício nº 
0183/2007/SUREP/GEATO, que esclareceu:  
 
“3.1.1.1.. A recomendação, no que concerne à Prestação de Contas, carece de 
fundamentação, pois a aprovação da PCF pode ocorrer no mesmo dia de seu 
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recebimento, desde que apresentados todos os documentos exigidos para a 
sua instrução, sendo esta a condição para fins de recebimento da respectiva 
PCF.” 

201108872 31 

Efetuar a separação dos resíduos recicláveis descartados, 
conforme instituiu o Decreto nº 5.940/2006, e mantenha 
contato com associações e ou cooperativas de catadores de 
materiais recicláveis, que atendam aos requisitos 
estabelecidos no art. 3º do Decreto nº 5.940/2006, visando 
à adequada destinação desses resíduos recicláveis 
descartados. 

Foi designado um servidor (CASG/CGARH/SPOA) que ficará responsável por 
coordenar os estudos e ações para que a coleta e destinação de resíduos sejam 
implementadas. O trabalho vai envolver adicionalmente o INCRA, órgão que 
também ocupa o Edifício Palácio do Desenvolvimento e que gerencia o 
contrato de limpeza. As ações vão envolver: (1) Publicação em DOU e jornal de 
grande circulação de chamamento público de associações de catadores de 
papel, metais etc. (2) celebração de Termo de Compromisso com as entidades 
que se apresentarem ao chamamento público. (3) Sensibilização do INCRA 
para que os funcionários da limpeza respeitem a separação do lixo, evitando-
se misturar material orgânico com resíduos metálicos, de papel etc. ANEXO I 

201108872 31 

Elaborar cronograma para conclusão dos trabalhos a serem 
conduzidos pela Comissão de Coleta Seletiva Solidária, com 
definição das etapas e agentes responsáveis pela realização 
dos trabalhos. 

Os trabalhos da Comissão de Coleta Seletiva Solidária (CCSS) são conduzidos 
por uma equipe formada por servidores do MDA e do INCRA. O cronograma 
de atividades encontra-se em fase de elaboração considerando a necessidade 
de definição de projetos e prazos. 

201305782 13 

Monitorar a execução do Plano de Ação produzido pela 
Caixa para sanear o estoque de Contratos de Repasse 
encerrados, garantindo a sua efetivação, informando a esta 
Controladora os resultados alcançados. 

Esta Secretaria mantém permanente diálogo com a SPOA/MDA para o 
cumprimento dos termos do contrato administrativo assinado entre o MDA e 
a Caixa Econômica Federal visando a operacionalização dos contratos de 
repasse 

245974 3 

Recomenda-se à SDT/MDA determinar à CAIXA que se 
abstenha de aprovar as comprovações de despesas 
decorrentes de procedimentos licitatórios que não 
observaram as vedações legais, em especial aquelas que 
infringem o disposto no art. 9¨ da Lei 8.666/93. 

Por intermédio do e-mail encaminhado em 16/03/2012, o AECI/MDA, Sr. 
Henrique Ramos, informou o que segue: 
 
“A respeito, informo que o assunto foi remetido à Secretaria da Agricultura 
Familiar – SAF/MDA e à Secretaria de Desenvolvimento Territorial - SDT/MDA, 
respectivamente, para conhecimento, análise e adoção de providências que 
reputarem cabíveis, acerca dos apontamentos do Relatório em questão, 
conforme o quadro abaixo, e responderem diretamente a essa Secretaria 
Federal de Controle Interno, com a urgência que o caso requer, 
disponibilizando a este Assessor Especial de Controle Interno, a cópia dos 
procedimentos adotados, para efeito de controle. 
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(...) 
 
Até a presente data, aquelas Unidades/MDA adotaram as seguintes medidas: 
 
(...) 
 
- Ofício nº 161/2012 – SDT/MDA, de 17/02/2012: a Secretaria de 
Desenvolvimento Territorial – SDT/MDA solicitou à SUREP/CAIXA, a imediata 
suspensão dos contratos de repasse nºs 264.531-86 e 278.759-34, bem como 
solicitou àquela instituição financeira, até o dia 23/03/2012, a remessa das 
justificativas para os pontos assinalados nos contratos em questão.  
 
(...) 
 
Diante do exposto e tendo em vista os prazos estipulados pelas Secretarias 
deste Ministério para que as entidades se manifestem acerca da matéria em 
comento, registro que este Assessor Especial de Controle Interno - AECI/MDA, 
solicitará, hoje, à SAF e SDT, informações atualizadas referentes ao assunto em 
questão. Tão logo tenha as informações atualizadas, às unidades 
encaminharão os documentos diretamente à DRDAG/DR/SFC/CGU/PR.” 
 
Em complementação à manifestação supra, o AECI/MDA, Sr. Henrique Ramos, 
encaminhou novo e-mail, em 09/04/2012, informando o seguinte: 
 
“Encaminho, em anexo, para conhecimento, Memorandos de reiteração, 
tanto à SAF como à SDT, solicitando atualização de informações sobre relatório 
oriundo de ação de controle descentralizada com o objetivo de verificar 
possíveis irregularidades na aplicação de recursos federais no municípios de 
Santa Maria/RS, conforme histórico abaixo. 
 
Disponho que foi solicitado a cada Secretaria acima citada, que respondessem 
diretamente a esse órgão de Controle Interno, com cópias a este AECI/MDA, 
para efeito de controle.” 
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 201203339 29 
Desenvolver indicadores de desempenho, de forma a 
possibilitar acompanhamento da Ação e auxiliar na tomada 
de decisões gerenciais. 

Já foram incluídas as seguintes datas no  sistema de  verificação de perda do 
Garantia-Safra: a) solicitação de vistoria; b) liberação de laudos para o técnico; 
c) término do prazo para importação dos laudos; d) importação do último 
laudo. Faltam incluir as datas: a) inclusão do termo de adesão; b) geração dos 
laudos amostrais; c) análise de perda; d) aporte estadual; d) aporte municipal; 
e) portaria de pagamento; e, f) pagamento do Garantia-Safra aos agricultores 
com perda comprovada. Estas ações dependem da área de TI. 

188570 500 

Por meio do Ofício nº 8389/2010/SE/CGU/PR, de 
17/03/2010, foi encaminhada cópia do RDE nº 
00190.009682/2003-87 ao Ministério do Desenvolvimento 
Agrário para as providências cabíveis, inclusive apuração de 
responsabilidades e melhoria dos controles primários. 

Manifestação do Gestor, em resposta ao Ofício nº 8389/2010/SE/CGU/PR, de 
17/03/2010, conforme Ofício n° 910/2010/SDT/MDA, de 06/04/2010: “Em 
atenção ao Ofício acima mencionado, dessa Controladoria Geral da União, que 
encaminha cópia do Relatório de Demandas Especiais nº 00190.009682/2003-
87, referente ao contrato nº 124000-03, firmado com a Prefeitura da 
Salgadinho/PB, informamos que foi emitido o Ofício 659/2010/SDT/MDA à 
Caixa Econômica Federal solicitamos posicionamento e justificativa para os 
pontos assinalados pelos auditores. A caixa respondeu por meio do Ofício 
0872/2010 SUREP/GEATO, conforme cópias em anexo. Considerando que o 
assunto objeto da auditoria está relacionado com aspecto técnicos de 
engenharia esta Secretaria solicitou complementação de informações à Caixa, 
motivo pelo qual solicitamos a concessão de  prazo adicional para resposta ao 
presente documento, sem prejuízo das demais informações e documentos 
remetidos pela Caixa e que se encontram anexados ao presente”. 
 
 
 
Manifestação do Gestor, em resposta à Solicitação de Auditoria nº 
242498/008, de 14/06/2010, conforme Ofício n° 1242/2010/SDT/MDA, de 
06/07/2010: “Em atenção ao Ofício acima mencionado, dessa Controladoria 
Geral da União, que encaminha cópia do Relatório de Demandas Especiais nº 
00190.009682/2003-87, referente ao contrato nº 124000-03, firmado com a 
Prefeitura da Salgadinho/PB, informamos que foi emitido o Ofício 
659/2010/SDT/MDA à Caixa Econômica Federal solicitamos posicionamento e 
justificativa para os pontos assinalados pelos auditores. A caixa respondeu por 
meio do Ofício 0872/2010 SUREP/GEATO, remetido a essa CGU por meio do 
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Ofício 910/2010 SDT/MDA. Considerando que o assunto objeto da auditoria 
está relacionado a aspectos técnicos de engenharia foi solicitada a 
complementação de informações à Caixa, conforme Ofício 907/1010 
SDT/MDA. A caixa respondeu por meio do Ofício 1341/2010 SUREP/GEATO 
comunicando que não há elementos que configurem a construção da 
barragem em local diferente do originalmente previsto, de acordo com os 
documentos juntados ao presente. Por se tratar de aspectos técnicos de 
engenharia requisitamos que as considerações apresentadas pela Caixa 
Econômica Federal sejam avaliadas pela equipe que procedeu a auditoria, 
tendo em vista que esta Secretaria não possui engenheiros em seu quadro 
funcional”. 

188570 501 

Por meio do Ofício nº 8389/2010/SE/CGU/PR, de 
17/03/2010, foi encaminhada cópia do RDE nº 
00190.009682/2003-87 ao Ministério do Desenvolvimento 
Agrário para as providências cabíveis, inclusive apuração de 
responsabilidades e melhoria dos controles primários. 

Manifestação do Gestor, em resposta ao Ofício nº 8389/2010/SE/CGU/PR, de 
17/03/2010, conforme Ofício n° 910/2010/SDT/MDA, de 06/04/2010: “Em 
atenção ao Ofício acima mencionado, dessa Controladoria Geral da União, que 
encaminha cópia do Relatório de Demandas Especiais nº 00190.009682/2003-
87, referente ao contrato nº 124000-03, firmado com a Prefeitura da 
Salgadinho/PB, informamos que foi emitido o Ofício 659/2010/SDT/MDA à 
Caixa Econômica Federal solicitamos posicionamento e justificativa para os 
pontos assinalados pelos auditores. A caixa respondeu por meio do Ofício 
0872/2010 SUREP/GEATO, conforme cópias em anexo. Considerando que o 
assunto objeto da auditoria está relacionado com aspecto técnicos de 
engenharia esta Secretaria solicitou complementação de informações à Caixa, 
motivo pelo qual solicitamos a concessão de  prazo adicional para resposta ao 
presente documento, sem prejuízo das demais informações e documentos 
remetidos pela Caixa e que se encontram anexados ao presente”. 
 
Manifestação do Gestor, em resposta à Solicitação de Auditoria nº 
242498/008, de 14/06/2010, conforme Ofício n° 1242/2010/SDT/MDA, de 
06/07/2010: “Em atenção ao Ofício acima mencionado, dessa Controladoria 
Geral da União, que encaminha cópia do Relatório de Demandas Especiais nº 
00190.009682/2003-87, referente ao contrato nº 124000-03, firmado com a 
Prefeitura da Salgadinho/PB, informamos que foi emitido o Ofício 
659/2010/SDT/MDA à Caixa Econômica Federal solicitamos posicionamento e 
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justificativa para os pontos assinalados pelos auditores. A caixa respondeu por 
meio do Ofício 0872/2010 SUREP/GEATO, remetido a essa CGU por meio do 
Ofício 910/2010 SDT/MDA. Considerando que o assunto objeto da auditoria 
está relacionado a aspectos técnicos de engenharia foi solicitada a 
complementação de informações à Caixa, conforme Ofício 907/1010 
SDT/MDA. A caixa respondeu por meio do Ofício 1341/2010 SUREP/GEATO 
comunicando que não há elementos que configurem a construção da 
barragem em local diferente do originalmente previsto, de acordo com os 
documentos juntados ao presente. Por se tratar de aspectos técnicos de 
engenharia requisitamos que as considerações apresentadas pela Caixa 
Econômica Federal sejam avaliadas pela equipe que procedeu a auditoria, 
tendo em vista que esta Secretaria não possui engenheiros em seu quadro 
funcional”. 

188570 502 

Por meio do Ofício nº 8389/2010/SE/CGU/PR, de 
17/03/2010, foi encaminhada cópia do RDE nº 
00190.009682/2003-87 ao Ministério do Desenvolvimento 
Agrário para as providências cabíveis, inclusive apuração de 
responsabilidades e melhoria dos controles primários. 

Manifestação do Gestor, em resposta ao Ofício nº 8389/2010/SE/CGU/PR, de 
17/03/2010, conforme Ofício n° 910/2010/SDT/MDA, de 06/04/2010: “Em 
atenção ao Ofício acima mencionado, dessa Controladoria Geral da União, que 
encaminha cópia do Relatório de Demandas Especiais nº 00190.009682/2003-
87, referente ao contrato nº 124000-03, firmado com a Prefeitura da 
Salgadinho/PB, informamos que foi emitido o Ofício 659/2010/SDT/MDA à 
Caixa Econômica Federal solicitamos posicionamento e justificativa para os 
pontos assinalados pelos auditores. A caixa respondeu por meio do Ofício 
0872/2010 SUREP/GEATO, conforme cópias em anexo. Considerando que o 
assunto objeto da auditoria está relacionado com aspecto técnicos de 
engenharia esta Secretaria solicitou complementação de informações à Caixa, 
motivo pelo qual solicitamos a concessão de  prazo adicional para resposta ao 
presente documento, sem prejuízo das demais informações e documentos 
remetidos pela Caixa e que se encontram anexados ao presente”. 
 
Manifestação do Gestor, em resposta à Solicitação de Auditoria nº 
242498/008, de 14/06/2010, conforme Ofício n° 1242/2010/SDT/MDA, de 
06/07/2010: “Em atenção ao Ofício acima mencionado, dessa Controladoria 
Geral da União, que encaminha cópia do Relatório de Demandas Especiais nº 
00190.009682/2003-87, referente ao contrato nº 124000-03, firmado com a 
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Prefeitura da Salgadinho/PB, informamos que foi emitido o Ofício 
659/2010/SDT/MDA à Caixa Econômica Federal solicitamos posicionamento e 
justificativa para os pontos assinalados pelos auditores. A caixa respondeu por 
meio do Ofício 0872/2010 SUREP/GEATO, remetido a essa CGU por meio do 
Ofício 910/2010 SDT/MDA. Considerando que o assunto objeto da auditoria 
está relacionado a aspectos técnicos de engenharia foi solicitada a 
complementação de informações à Caixa, conforme Ofício 907/1010 
SDT/MDA. A caixa respondeu por meio do Ofício 1341/2010 SUREP/GEATO 
comunicando que não há elementos que configurem a construção da 
barragem em local diferente do originalmente previsto, de acordo com os 
documentos juntados ao presente. Por se tratar de aspectos técnicos de 
engenharia requisitamos que as considerações apresentadas pela Caixa 
Econômica Federal sejam avaliadas pela equipe que procedeu a auditoria, 
tendo em vista que esta Secretaria não possui engenheiros em seu quadro 
funcional”. 

188570 503 

Por meio do Ofício nº 8389/2010/SE/CGU/PR, de 
17/03/2010, foi encaminhada cópia do RDE nº 
00190.009682/2003-87 ao Ministério do Desenvolvimento 
Agrário para as providências cabíveis, inclusive apuração de 
responsabilidades e melhoria dos controles primários. 

Manifestação do Gestor, em resposta ao Ofício nº 8389/2010/SE/CGU/PR, de 
17/03/2010, conforme Ofício n° 910/2010/SDT/MDA, de 06/04/2010: “Em 
atenção ao Ofício acima mencionado, dessa Controladoria Geral da União, que 
encaminha cópia do Relatório de Demandas Especiais nº 00190.009682/2003-
87, referente ao contrato nº 124000-03, firmado com a Prefeitura da 
Salgadinho/PB, informamos que foi emitido o Ofício 659/2010/SDT/MDA à 
Caixa Econômica Federal solicitamos posicionamento e justificativa para os 
pontos assinalados pelos auditores. A caixa respondeu por meio do Ofício 
0872/2010 SUREP/GEATO, conforme cópias em anexo. Considerando que o 
assunto objeto da auditoria está relacionado com aspecto técnicos de 
engenharia esta Secretaria solicitou complementação de informações à Caixa, 
motivo pelo qual solicitamos a concessão de  prazo adicional para resposta ao 
presente documento, sem prejuízo das demais informações e documentos 
remetidos pela Caixa e que se encontram anexados ao presente”. 
 
Manifestação do Gestor, em resposta à Solicitação de Auditoria nº 
242498/008, de 14/06/2010, conforme Ofício n° 1242/2010/SDT/MDA, de 
06/07/2010: “Em atenção ao Ofício acima mencionado, dessa Controladoria 
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Geral da União, que encaminha cópia do Relatório de Demandas Especiais nº 
00190.009682/2003-87, referente ao contrato nº 124000-03, firmado com a 
Prefeitura da Salgadinho/PB, informamos que foi emitido o Ofício 
659/2010/SDT/MDA à Caixa Econômica Federal solicitamos posicionamento e 
justificativa para os pontos assinalados pelos auditores. A caixa respondeu por 
meio do Ofício 0872/2010 SUREP/GEATO, remetido a essa CGU por meio do 
Ofício 910/2010 SDT/MDA. Considerando que o assunto objeto da auditoria 
está relacionado a aspectos técnicos de engenharia foi solicitada a 
complementação de informações à Caixa, conforme Ofício 907/1010 
SDT/MDA. A caixa respondeu por meio do Ofício 1341/2010 SUREP/GEATO 
comunicando que não há elementos que configurem a construção da 
barragem em local diferente do originalmente previsto, de acordo com os 
documentos juntados ao presente. Por se tratar de aspectos técnicos de 
engenharia requisitamos que as considerações apresentadas pela Caixa 
Econômica Federal sejam avaliadas pela equipe que procedeu a auditoria, 
tendo em vista que esta Secretaria não possui engenheiros em seu quadro 
funcional”. 

188570 504 

Por meio do Ofício nº 8389/2010/SE/CGU/PR, de 
17/03/2010, foi encaminhada cópia do RDE nº 
00190.009682/2003-87 ao Ministério do Desenvolvimento 
Agrário para as providências cabíveis, inclusive apuração de 
responsabilidades e melhoria dos controles primários. 

Manifestação do Gestor, em resposta ao Ofício nº 8389/2010/SE/CGU/PR, de 
17/03/2010, conforme Ofício n° 910/2010/SDT/MDA, de 06/04/2010: “Em 
atenção ao Ofício acima mencionado, dessa Controladoria Geral da União, que 
encaminha cópia do Relatório de Demandas Especiais nº 00190.009682/2003-
87, referente ao contrato nº 124000-03, firmado com a Prefeitura da 
Salgadinho/PB, informamos que foi emitido o Ofício 659/2010/SDT/MDA à 
Caixa Econômica Federal solicitamos posicionamento e justificativa para os 
pontos assinalados pelos auditores. A caixa respondeu por meio do Ofício 
0872/2010 SUREP/GEATO, conforme cópias em anexo. Considerando que o 
assunto objeto da auditoria está relacionado com aspecto técnicos de 
engenharia esta Secretaria solicitou complementação de informações à Caixa, 
motivo pelo qual solicitamos a concessão de  prazo adicional para resposta ao 
presente documento, sem prejuízo das demais informações e documentos 
remetidos pela Caixa e que se encontram anexados ao presente”. 
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Manifestação do Gestor, em resposta à Solicitação de Auditoria nº 
242498/008, de 14/06/2010, conforme Ofício n° 1242/2010/SDT/MDA, de 
06/07/2010: “Em atenção ao Ofício acima mencionado, dessa Controladoria 
Geral da União, que encaminha cópia do Relatório de Demandas Especiais nº 
00190.009682/2003-87, referente ao contrato nº 124000-03, firmado com a 
Prefeitura da Salgadinho/PB, informamos que foi emitido o Ofício 
659/2010/SDT/MDA à Caixa Econômica Federal solicitamos posicionamento e 
justificativa para os pontos assinalados pelos auditores. A caixa respondeu por 
meio do Ofício 0872/2010 SUREP/GEATO, remetido a essa CGU por meio do 
Ofício 910/2010 SDT/MDA. Considerando que o assunto objeto da auditoria 
está relacionado a aspectos técnicos de engenharia foi solicitada a 
complementação de informações à Caixa, conforme Ofício 907/1010 
SDT/MDA. A caixa respondeu por meio do Ofício 1341/2010 SUREP/GEATO 
comunicando que não há elementos que configurem a construção da 
barragem em local diferente do originalmente previsto, de acordo com os 
documentos juntados ao presente. Por se tratar de aspectos técnicos de 
engenharia requisitamos que as considerações apresentadas pela Caixa 
Econômica Federal sejam avaliadas pela equipe que procedeu a auditoria, 
tendo em vista que esta Secretaria não possui engenheiros em seu quadro 
funcional”. 

188570 505 

Por meio do Ofício nº 8389/2010/SE/CGU/PR, de 
17/03/2010, foi encaminhada cópia do RDE nº 
00190.009682/2003-87 ao Ministério do Desenvolvimento 
Agrário para as providências cabíveis, inclusive apuração de 
responsabilidades e melhoria dos controles primários. 

Manifestação do Gestor, em resposta ao Ofício nº 8389/2010/SE/CGU/PR, de 
17/03/2010, conforme Ofício n° 910/2010/SDT/MDA, de 06/04/2010: “Em 
atenção ao Ofício acima mencionado, dessa Controladoria Geral da União, que 
encaminha cópia do Relatório de Demandas Especiais nº 00190.009682/2003-
87, referente ao contrato nº 124000-03, firmado com a Prefeitura da 
Salgadinho/PB, informamos que foi emitido o Ofício 659/2010/SDT/MDA à 
Caixa Econômica Federal solicitamos posicionamento e justificativa para os 
pontos assinalados pelos auditores. A caixa respondeu por meio do Ofício 
0872/2010 SUREP/GEATO, conforme cópias em anexo. Considerando que o 
assunto objeto da auditoria está relacionado com aspecto técnicos de 
engenharia esta Secretaria solicitou complementação de informações à Caixa, 
motivo pelo qual solicitamos a concessão de  prazo adicional para resposta ao 
presente documento, sem prejuízo das demais informações e documentos 
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remetidos pela Caixa e que se encontram anexados ao presente”. 
 
Manifestação do Gestor, em resposta à Solicitação de Auditoria nº 
242498/008, de 14/06/2010, conforme Ofício n° 1242/2010/SDT/MDA, de 
06/07/2010: “Em atenção ao Ofício acima mencionado, dessa Controladoria 
Geral da União, que encaminha cópia do Relatório de Demandas Especiais nº 
00190.009682/2003-87, referente ao contrato nº 124000-03, firmado com a 
Prefeitura da Salgadinho/PB, informamos que foi emitido o Ofício 
659/2010/SDT/MDA à Caixa Econômica Federal solicitamos posicionamento e 
justificativa para os pontos assinalados pelos auditores. A caixa respondeu por 
meio do Ofício 0872/2010 SUREP/GEATO, remetido a essa CGU por meio do 
Ofício 910/2010 SDT/MDA. Considerando que o assunto objeto da auditoria 
está relacionado a aspectos técnicos de engenharia foi solicitada a 
complementação de informações à Caixa, conforme Ofício 907/1010 
SDT/MDA. A caixa respondeu por meio do Ofício 1341/2010 SUREP/GEATO 
comunicando que não há elementos que configurem a construção da 
barragem em local diferente do originalmente previsto, de acordo com os 
documentos juntados ao presente. Por se tratar de aspectos técnicos de 
engenharia requisitamos que as considerações apresentadas pela Caixa 
Econômica Federal sejam avaliadas pela equipe que procedeu a auditoria, 
tendo em vista que esta Secretaria não possui engenheiros em seu quadro 
funcional”. 

188570 506 

Por meio do Ofício nº 8389/2010/SE/CGU/PR, de 
17/03/2010, foi encaminhada cópia do RDE nº 
00190.009682/2003-87 ao Ministério do Desenvolvimento 
Agrário para as providências cabíveis, inclusive apuração de 
responsabilidades e melhoria dos controles primários. 

Manifestação do Gestor, em resposta ao Ofício nº 8389/2010/SE/CGU/PR, de 
17/03/2010, conforme Ofício n° 910/2010/SDT/MDA, de 06/04/2010: “Em 
atenção ao Ofício acima mencionado, dessa Controladoria Geral da União, que 
encaminha cópia do Relatório de Demandas Especiais nº 00190.009682/2003-
87, referente ao contrato nº 124000-03, firmado com a Prefeitura da 
Salgadinho/PB, informamos que foi emitido o Ofício 659/2010/SDT/MDA à 
Caixa Econômica Federal solicitamos posicionamento e justificativa para os 
pontos assinalados pelos auditores. A caixa respondeu por meio do Ofício 
0872/2010 SUREP/GEATO, conforme cópias em anexo. Considerando que o 
assunto objeto da auditoria está relacionado com aspecto técnicos de 
engenharia esta Secretaria solicitou complementação de informações à Caixa, 
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motivo pelo qual solicitamos a concessão de  prazo adicional para resposta ao 
presente documento, sem prejuízo das demais informações e documentos 
remetidos pela Caixa e que se encontram anexados ao presente”. 
Manifestação do Gestor, em resposta à Solicitação de Auditoria nº 
242498/008, de 14/06/2010, conforme Ofício n° 1242/2010/SDT/MDA, de 
06/07/2010: “Em atenção ao Ofício acima mencionado, dessa Controladoria 
Geral da União, que encaminha cópia do Relatório de Demandas Especiais nº 
00190.009682/2003-87, referente ao contrato nº 124000-03, firmado com a 
Prefeitura da Salgadinho/PB, informamos que foi emitido o Ofício 
659/2010/SDT/MDA à Caixa Econômica Federal solicitamos posicionamento e 
justificativa para os pontos assinalados pelos auditores. A caixa respondeu por 
meio do Ofício 0872/2010 SUREP/GEATO, remetido a essa CGU por meio do 
Ofício 910/2010 SDT/MDA. Considerando que o assunto objeto da auditoria 
está relacionado a aspectos técnicos de engenharia foi solicitada a 
complementação de informações à Caixa, conforme Ofício 907/1010 
SDT/MDA. A caixa respondeu por meio do Ofício 1341/2010 SUREP/GEATO 
comunicando que não há elementos que configurem a construção da 
barragem em local diferente do originalmente previsto, de acordo com os 
documentos juntados ao presente. Por se tratar de aspectos técnicos de 
engenharia requisitamos que as considerações apresentadas pela Caixa 
Econômica Federal sejam avaliadas pela equipe que procedeu a auditoria, 
tendo em vista que esta Secretaria não possui engenheiros em seu quadro 
funcional”. 

188570 507 

Por meio do Ofício nº 8389/2010/SE/CGU/PR, de 
17/03/2010, foi encaminhada cópia do RDE nº 
00190.009682/2003-87 ao Ministério do Desenvolvimento 
Agrário para as providências cabíveis, inclusive apuração de 
responsabilidades e melhoria dos controles primários. 

Manifestação do Gestor, em resposta ao Ofício nº 8389/2010/SE/CGU/PR, de 
17/03/2010, conforme Ofício n° 910/2010/SDT/MDA, de 06/04/2010: “Em 
atenção ao Ofício acima mencionado, dessa Controladoria Geral da União, que 
encaminha cópia do Relatório de Demandas Especiais nº 00190.009682/2003-
87, referente ao contrato nº 124000-03, firmado com a Prefeitura da 
Salgadinho/PB, informamos que foi emitido o Ofício 659/2010/SDT/MDA à 
Caixa Econômica Federal solicitamos posicionamento e justificativa para os 
pontos assinalados pelos auditores. A caixa respondeu por meio do Ofício 
0872/2010 SUREP/GEATO, conforme cópias em anexo. Considerando que o 
assunto objeto da auditoria está relacionado com aspecto técnicos de 
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engenharia esta Secretaria solicitou complementação de informações à Caixa, 
motivo pelo qual solicitamos a concessão de  prazo adicional para resposta ao 
presente documento, sem prejuízo das demais informações e documentos 
remetidos pela Caixa e que se encontram anexados ao presente”. 
 
Manifestação do Gestor, em resposta à Solicitação de Auditoria nº 
242498/008, de 14/06/2010, conforme Ofício n° 1242/2010/SDT/MDA, de 
06/07/2010: “Em atenção ao Ofício acima mencionado, dessa Controladoria 
Geral da União, que encaminha cópia do Relatório de Demandas Especiais nº 
00190.009682/2003-87, referente ao contrato nº 124000-03, firmado com a 
Prefeitura da Salgadinho/PB, informamos que foi emitido o Ofício 
659/2010/SDT/MDA à Caixa Econômica Federal solicitamos posicionamento e 
justificativa para os pontos assinalados pelos auditores. A caixa respondeu por 
meio do Ofício 0872/2010 SUREP/GEATO, remetido a essa CGU por meio do 
Ofício 910/2010 SDT/MDA. Considerando que o assunto objeto da auditoria 
está relacionado a aspectos técnicos de engenharia foi solicitada a 
complementação de informações à Caixa, conforme Ofício 907/1010 
SDT/MDA. A caixa respondeu por meio do Ofício 1341/2010 SUREP/GEATO 
comunicando que não há elementos que configurem a construção da 
barragem em local diferente do originalmente previsto, de acordo com os 
documentos juntados ao presente. Por se tratar de aspectos técnicos de 
engenharia requisitamos que as considerações apresentadas pela Caixa 
Econômica Federal sejam avaliadas pela equipe que procedeu a auditoria, 
tendo em vista que esta Secretaria não possui engenheiros em seu quadro 
funcional”. 

188570 508 

Por meio do Ofício nº 8389/2010/SE/CGU/PR, de 
17/03/2010, foi encaminhada cópia do RDE nº 
00190.009682/2003-87 ao Ministério do Desenvolvimento 
Agrário para as providências cabíveis, inclusive apuração de 
responsabilidades e melhoria dos controles primários. 

Manifestação do Gestor, em resposta ao Ofício nº 8389/2010/SE/CGU/PR, de 
17/03/2010, conforme Ofício n° 910/2010/SDT/MDA, de 06/04/2010: “Em 
atenção ao Ofício acima mencionado, dessa Controladoria Geral da União, que 
encaminha cópia do Relatório de Demandas Especiais nº 00190.009682/2003-
87, referente ao contrato nº 124000-03, firmado com a Prefeitura da 
Salgadinho/PB, informamos que foi emitido o Ofício 659/2010/SDT/MDA à 
Caixa Econômica Federal solicitamos posicionamento e justificativa para os 
pontos assinalados pelos auditores. A caixa respondeu por meio do Ofício 
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0872/2010 SUREP/GEATO, conforme cópias em anexo. Considerando que o 
assunto objeto da auditoria está relacionado com aspecto técnicos de 
engenharia esta Secretaria solicitou complementação de informações à Caixa, 
motivo pelo qual solicitamos a concessão de  prazo adicional para resposta ao 
presente documento, sem prejuízo das demais informações e documentos 
remetidos pela Caixa e que se encontram anexados ao presente”. 
 
Manifestação do Gestor, em resposta à Solicitação de Auditoria nº 
242498/008, de 14/06/2010, conforme Ofício n° 1242/2010/SDT/MDA, de 
06/07/2010: “Em atenção ao Ofício acima mencionado, dessa Controladoria 
Geral da União, que encaminha cópia do Relatório de Demandas Especiais nº 
00190.009682/2003-87, referente ao contrato nº 124000-03, firmado com a 
Prefeitura da Salgadinho/PB, informamos que foi emitido o Ofício 
659/2010/SDT/MDA à Caixa Econômica Federal solicitamos posicionamento e 
justificativa para os pontos assinalados pelos auditores. A caixa respondeu por 
meio do Ofício 0872/2010 SUREP/GEATO, remetido a essa CGU por meio do 
Ofício 910/2010 SDT/MDA. Considerando que o assunto objeto da auditoria 
está relacionado a aspectos técnicos de engenharia foi solicitada a 
complementação de informações à Caixa, conforme Ofício 907/1010 
SDT/MDA. A caixa respondeu por meio do Ofício 1341/2010 SUREP/GEATO 
comunicando que não há elementos que configurem a construção da 
barragem em local diferente do originalmente previsto, de acordo com os 
documentos juntados ao presente. Por se tratar de aspectos técnicos de 
engenharia requisitamos que as considerações apresentadas pela Caixa 
Econômica Federal sejam avaliadas pela equipe que procedeu a auditoria, 
tendo em vista que esta Secretaria não possui engenheiros em seu quadro 
funcional”. 

196714 2 

Foram  encaminhados à SDT/MDA, mediante Ofício nº 
10380/2008/DRDAG/DR/SFC/CGU-PR, de 10/04/2008, os 
Relatórios de Fiscalização referentes ao 24º Sorteio de 
Municípios para que esta Secretaria se manifeste ou tome 
as devidas providências acerca das constatações  
encontradas. 

Foi enviado o Ofício nº 1838/2008 – SDT/MDA, de 24/11/2008, a qual, por 
meio do Ofício nº 0234/2008/SUREP/GEATO, de 03/03/2009,  informou que 
conforme já exposto no item anterior a meta 01 - construção de aguadas, não 
foi realizada. 
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196714 3 

Foram  encaminhados à SDT/MDA, mediante Ofício nº 
10380/2008/DRDAG/DR/SFC/CGU-PR, de 10/04/2008, os 
Relatórios de Fiscalização referentes ao 24º Sorteio de 
Municípios para que esta Secretaria se manifeste ou tome 
as devidas providências acerca das constatações  
encontradas. 

"Foi enviado o Ofício nº 1838/2008 – SDT/MDA, de 24/11/2008, à Caixa 
Econômica Federal que, por meio do Ofício nº 0234/2008/SUREP/GEATO, de 
03/03/2009,  informou que conforme já exposto no item anterior a meta 01 - 
construção de aguadas, não foi realizada com recursos do Contrato de 
Repasse.  Em resposta à SA nº 223123/022, de 17/11/2009, a SDT encaminhou 
o Ofício  nº  2301/2009 - SDT/MDA, de 20/11/2009, onde informa o que segue: 
""não foi instaurada  a  TCE do mencionado contrato. Remetido o Ofício 
1467/2009  SDT/MDA  à Controladoria Geral da União apresentando 
justificativas da  Prefeitura  de  Fátima/BA  para  cada  um dos pontos 
assinalados pelos auditores  da  CGU, incluindo declaração do próprio 
denunciante acerca  do assunto"". 

196715 2 

Foram  encaminhados à SDT/MDA, mediante Ofício nº 
10380/2008/DRDAG/DR/SFC/CGU-PR, de 10/04/2008, os 
Relatórios de Fiscalização referentes ao 24º Sorteio de 
Municípios para que esta Secretaria se manifeste ou tome 
as devidas providências acerca das constatações  
encontradas. 

Foi enviado o Ofício nº 1838/2008 – SDT/MDA, de 24/11/2008, a qual, por 
meio do Ofício nº 0234/2008/SUREP/GEATO, de 03/03/2009,  informou que: 
"A documentação para análise desta meta, foi apresentada em março de 2002, 
incluindo especificação do equipamento a ser adquirido, planilha 
orçamentária e cronograma físico-financeiro. O valor de aquisição previsto 
para retroescavadeira era R$ 84.000,00; Entretanto, durante a Análise Técnica 
de Engenharia, em julho de 2002, verificou-se que o valor proposto era inferior 
aos valores praticados no mercado. A CAIXA cotou o equipamento e anexou o 
Laudo três proposta de fornecedores tradicionais, cópias anexas. O preço 
aprovado para equipamento com base nos estudos foi R$ 110.000,00, 
conforme "Planilha de cotação", cópia anexa. No intuito de viabilizar a 
execução das outras metas previstas, foi firmado Aditivo ao Contrato de 
Repasse para alteração da contrapartida da Prefeitura, a fim de obter o recurso 
para a meta aprovada, conforme pode ser verificado no novo Laudo de Análise 
de Empreendimento, cópia anexa; A devolução dos recursos do convênio 
decorreu da supressão da meta 01 - "Recuperação e Limpeza de Agudas, por 
solicitação da Prefeitura Municipal de Fátima, em virtude da inexistência de 
documentação de titularidade das áreas e não em razão de desbloqueio a 
maior para pagamento da Meta 3 (aquisição da retroescavadeira). O pleito foi 
devidamente aprovado pelo PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar) através do ofício  SEE/PRONAF - 089 de 27/04/2005, e 
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pelo CMDRS (Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável) de 
acordo com ata de reunião realizada em 08/04/2005;" 

196716 2 

Foram  encaminhados à SDT/MDA, mediante Ofício nº 
10380/2008/DRDAG/DR/SFC/CGU-PR, de 10/04/2008, os 
Relatórios de Fiscalização referentes ao 24º Sorteio de 
Municípios para que esta Secretaria se manifeste ou tome 
as devidas providências acerca das constatações  
encontradas. 

Foi enviado o Ofício nº 1838/2008 – SDT/MDA, de 24/11/2008, à Caixa 
Econômica Federal. Não houve resposta. Foi encaminhado Ofício nº 
1835/2008 – SDT/MDA, de 25/11/2008, à Prefeitura Municipal de Nova 
União/RO. Em sua resposta, por meio do Ofício nº 449/GABINETE/2008, de 
10/12/2008, a Prefeitura não se manifesta sobre esta constatação. 

196718 3 

Foram  encaminhados à SDT/MDA, mediante Ofício nº 
10380/2008/DRDAG/DR/SFC/CGU-PR, de 10/04/2008, os 
Relatórios de Fiscalização referentes ao 24º Sorteio de 
Municípios para que esta Secretaria se manifeste ou tome 
as devidas providências acerca das constatações  
encontradas. 

Foi enviado o Ofício nº 1838/2008 – SDT/MDA, de 24/11/2008, à Caixa 
Econômica Federal. Não houve resposta. 

196718 4 

Foram  encaminhados à SDT/MDA, mediante Ofício nº 
10380/2008/DRDAG/DR/SFC/CGU-PR, de 10/04/2008, os 
Relatórios de Fiscalização referentes ao 24º Sorteio de 
Municípios para que esta Secretaria se manifeste ou tome 
as devidas providências acerca das constatações  
encontradas. 

Foi enviado o Ofício nº 1838/2008 – SDT/MDA, de 24/11/2008, à Caixa 
Econômica Federal. Não houve resposta. 

196720 2 

Foram  encaminhados à SDT/MDA, mediante Ofício nº 
10380/2008/DRDAG/DR/SFC/CGU-PR, de 10/04/2008, os 
Relatórios de Fiscalização referentes ao 24º Sorteio de 
Municípios para que esta Secretaria se manifeste ou tome 
as devidas providências acerca das constatações  
encontradas. 

Foi enviado o Ofício nº 1838/2008 – SDT/MDA, de 24/11/2008, à Caixa 
Econômica Federal. Não houve resposta. 

196720 3 

Foram  encaminhados à SDT/MDA, mediante Ofício nº 
10380/2008/DRDAG/DR/SFC/CGU-PR, de 10/04/2008, os 
Relatórios de Fiscalização referentes ao 24º Sorteio de 
Municípios para que esta Secretaria se manifeste ou tome 
as devidas providências acerca das constatações  
encontradas. 

Foi enviado o Ofício nº 1838/2008 – SDT/MDA, de 24/11/2008, à Caixa 
Econômica Federal. Não houve resposta. 
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196720 4 

Foram  encaminhados à SDT/MDA, mediante Ofício nº 
10380/2008/DRDAG/DR/SFC/CGU-PR, de 10/04/2008, os 
Relatórios de Fiscalização referentes ao 24º Sorteio de 
Municípios para que esta Secretaria se manifeste ou tome 
as devidas providências acerca das constatações  
encontradas. 

Foi enviado o Ofício nº 1838/2008 – SDT/MDA, de 24/11/2008, à Caixa 
Econômica Federal, a qual respondeu por meio do Ofício nº 
0478/2008/SUREP/GEATO, de 23/03/2009 que. "Estes aspectos, que estão 
relacionados à adimplência da construtora e à administração financeira e 
orçamentária da Prefeitura Municipal, extrapolam os limites de atuação da 
CAIXA no processo. 

196720 5 

Foram  encaminhados à SDT/MDA, mediante Ofício nº 
10380/2008/DRDAG/DR/SFC/CGU-PR, de 10/04/2008, os 
Relatórios de Fiscalização referentes ao 24º Sorteio de 
Municípios para que esta Secretaria se manifeste ou tome 
as devidas providências acerca das constatações  
encontradas. 

Foi enviado o Ofício nº 1838/2008 – SDT/MDA, de 24/11/2008, à Caixa 
Econômica Federal. Não houve resposta. 

196680 503 

Solicitar à convenente, que providencie junto a Empresa 
prestadora dos serviços a emissão dos comprovantes das 
despesas (notas fiscais/recibos) realizadas, com 
identificação do convênio nos mesmos, anexando-os ao 
processo, com cópia a SPOA/MDA, procedendo a 
verificação dos mesmos quando da análise da Prestação de 
Contas. 

Encaminhou cópia do Ofício nº 159/SPOA/2008, de 12/03/2008, solicitando a 
entidade o envio da prestação de contas do convênio MDA 098/2006. 
Informou ainda, que ao findar o prazo legal estabelecido ou ocorrer o 
recebimento da documentação pertinente serão adotadas as providências 
subsequentes. 

196726 2 

Foram  encaminhados à SDT/MDA, mediante Ofício nº 
10380/2008/DRDAG/DR/SFC/CGU-PR, de 10/04/2008, os 
Relatórios de Fiscalização referentes ao 24º Sorteio de 
Municípios para que esta Secretaria se manifeste ou tome 
as devidas providências acerca das constatações  
encontradas. 

Foi enviado o Ofício nº 1838/2008 – SDT/MDA, de 24/11/2008, à Caixa 
Econômica Federal. Não houve resposta. 

196728 2 

Foram  encaminhados à SDT/MDA, mediante Ofício nº 
10380/2008/DRDAG/DR/SFC/CGU-PR, de 10/04/2008, os 
Relatórios de Fiscalização referentes ao 24º Sorteio de 
Municípios para que esta Secretaria se manifeste ou tome 
as devidas providências acerca das constatações  
encontradas. 

Foi enviado o Ofício nº 1838/2008 – SDT/MDA, de 24/11/2008, à Caixa 
Econômica Federal. Foi encaminhado Ofício nº 1837/2008 – SDT/MDA, de 
25/11/2008, à Prefeitura Municipal de Ibitiara/BA. Em sua resposta, por meio 
do Ofício nº 187/2008, de 23/12/2008, a Prefeitura não se manifesta sobre 
esta constatação. A Caixa por meio do Ofício nº 0234/2008/SUREP/GEATO, de 
03/03/2009, ratifica o informado no item 3.1.5. 

196728 3 
Foram  encaminhados à SDT/MDA, mediante Ofício nº 
10380/2008/DRDAG/DR/SFC/CGU-PR, de 10/04/2008, os 

Foi enviado o Ofício nº 1838/2008 – SDT/MDA, de 24/11/2008, à Caixa 
Econômica Federal. Foi encaminhado Ofício nº 1837/2008 – SDT/MDA, de 
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Relatórios de Fiscalização referentes ao 24º Sorteio de 
Municípios para que esta Secretaria se manifeste ou tome 
as devidas providências acerca das constatações  
encontradas. 

25/11/2008, à Prefeitura Municipal de Ibitiara/BA. Em sua resposta, por meio 
do Ofício nº 187/2008, de 23/12/2008, a Prefeitura não se manifesta sobre 
esta constatação. A Caixa por meio do Ofício nº 0234/2008/SUREP/GEATO, de 
03/03/2009, informou que: "O Contrato de Prestação de Serviços (CPS) vigente 
à época da Contratação, estabelece as seguintes providências da CAIXA 
relativas ao processo licitatório: =>Verificação do termo de homologação, o 
despacho de adjudicação; =>Verificação da planilha de custos do licitante 
vencedor e sua compatibilidade com os custos aprovados pela CAIXA; 
=>Verificação do enquadramento do objeto licitado com o efetivamente 
contratado. Dessa forma, não compete a CAIXA proferir exame de mérito 
quanto à legalidade do processo licitatório, uma vez que os procedimentos a 
serem adotados na licitação se esgotam nas providências acima mencionadas, 
descritas no Contrato de Prestação de Serviços. Além dos procedimentos 
anteriormente mencionados, para Contratos celebrados a partir de 
27.05.2004, deve ser verificada pela CAIXA, a publicidade pertinente. Para os 
contratos celebrados a partir de 12.04.2005, caso do contrato nº 180.151-
13/2005 (Nova Bandeirante/MTS), além dos procedimentos anteriormente 
mencionados, deve ser juntada pela CAIXA, a Declaração de advogado não 
participante do processo licitatório firmado que a licitação atendeu às 
formalidades e aos requisitos dispostos na Lei 8.666/93 e suas alterações, da 
regularidade procedimental e, em especial, quanto ao respectivo 
enquadramento da modalidade licitatória, cópia anexa. A partir de 28.06.2006 
essa Declaração deverá constar também a forma utilizada pelo Tomador para 
publicar o resumo do Edital. Tais procedimentos coadunam-se com os termos 
do acórdão TCU 1126/2007 - Plenário." 

196728 4 

Foram  encaminhados à SDT/MDA, mediante Ofício nº 
10380/2008/DRDAG/DR/SFC/CGU-PR, de 10/04/2008, os 
Relatórios de Fiscalização referentes ao 24º Sorteio de 
Municípios para que esta Secretaria se manifeste ou tome 
as devidas providências acerca das constatações  
encontradas. 

Foi enviado o Ofício nº 1838/2008 – SDT/MDA, de 24/11/2008, à Caixa 
Econômica Federal. Não houve resposta. Foi encaminhado Ofício nº 
1837/2008 – SDT/MDA, de 25/11/2008, à Prefeitura Municipal de Ibitiara/BA. 
Em sua resposta, por meio do Ofício nº 187/2008, de 23/12/2008, a Prefeitura 
informa que o vazamento já foi consertado, mas que mantém-se a situação de 
emergência provocada pela estiagem, razão pela qual a barragem continua 
vazia. A Prefeitura juntou à sua resposta cópia dos decretos de situação de 
emergência no Município, e também fotos da barragem. Por meio do Ofício nº 
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0234/2008/SUREP/GEATO, de 03/03/2009, a Caixa informou que, uma vez 
concluído o objeto do Contrato, os bens advindos da consecução do mesmo 
passam a integrar o patrimônio do Contratado, cabendo ao Município zelar 
pela sua manutenção/conservação/utilização. Informou, ainda que o referido 
Contrato de Repasse teve sua prestação de contas final aprovada no SIAFI em 
17/01/2007, sob o registro nº 2007NS000304. 

196730 2 

Foram  encaminhados à SDT/MDA, mediante Ofício nº 
10380/2008/DRDAG/DR/SFC/CGU-PR, de 10/04/2008, os 
Relatórios de Fiscalização referentes ao 24º Sorteio de 
Municípios para que esta Secretaria se manifeste ou tome 
as devidas providências acerca das constatações  
encontradas. 

Foi enviado o Ofício nº 1838/2008 – SDT/MDA, de 24/11/2008, à Caixa 
Econômica Federal. Não houve resposta. 

196732 2 

Foram  encaminhados à SDT/MDA, mediante Ofício nº 
10380/2008/DRDAG/DR/SFC/CGU-PR, de 10/04/2008, os 
Relatórios de Fiscalização referentes ao 24º Sorteio de 
Municípios para que esta Secretaria se manifeste ou tome 
as devidas providências acerca das constatações  
encontradas. 

Foi enviado o Ofício nº 1838/2008 – SDT/MDA, de 24/11/2008, à Caixa 
Econômica Federal. Foi encaminhado Ofício nº 1837/2008 – SDT/MDA, de 
25/11/2008, à Prefeitura Municipal de Ibitiara/BA. Em sua resposta, por meio 
do Ofício nº 187/2008, de 23/12/2008, a Prefeitura não se manifesta sobre 
esta constatação. Por meio do Ofício nº 0234/2008/SUREP/GEATO, de 
03/03/2009, a Caixa, informou que as cotações estão nas páginas 28, 34, 35, 
36, e 70 do processo. 

196732 3 

Foram  encaminhados à SDT/MDA, mediante Ofício nº 
10380/2008/DRDAG/DR/SFC/CGU-PR, de 10/04/2008, os 
Relatórios de Fiscalização referentes ao 24º Sorteio de 
Municípios para que esta Secretaria se manifeste ou tome 
as devidas providências acerca das constatações  
encontradas. 

Foi enviado o Ofício nº 1838/2008 – SDT/MDA, de 24/11/2008, à Caixa 
Econômica Federal. Foi encaminhado Ofício nº 1837/2008 – SDT/MDA, de 
25/11/2008, à Prefeitura Municipal de Ibitiara/BA. Em sua resposta, por meio 
do Ofício nº 187/2008, de 23/12/2008, a Prefeitura não se manifesta sobre 
esta constatação. Por meio do Ofício nº 0234/2008/SUREP/GEATO, de 
03/03/2009,  a Caixa informou que: "Por tratar-se de recuperação de estrada 
vicinal, a CAIXA considera não haver mais condições de verificação da 
integridade da estrada, concluída em março de 2006, já que 3(três) anos se 
passaram após a sua conclusão, entretanto, a documentação constante no 
dossiê atesta a execução da obra, conforme Relatórios de Acompanhamento 
de Empreendimento - RAE, cópias anexas." 

201305772 32 
Estabelecer rotinas internas e dotar os setores 
responsáveis pela análise de Prestações de Contas de 
Convênio com pessoal suficiente para que as cobranças e 

Providências encaminhadas por meio do Ofício nº 68/2014/SEAdj-MDA, de 
31/10/2014. 
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análises de prestações de contas sejam feitas 
tempestivamente, de acordo com a legislação vigente. 

Resumo: Com relação à implementação de novas rotinas internas, foi feita a 
revisão da forma de distribuição e priorização dos convênios em estoque, 
resultando na melhoria de produtividade da área . Quanto à contratação de 
servidores, informa-se que ainda não houve autorização do concurso por parte 
do MPOG. No Plano de Ação atualizado, Anexo II do Ofício nº 68/2014/SEAdj-
MDA, prevê-se entre outras ações, a conclusão do manual de análise de 
prestação de contas, a contratação imediata de estagiários e a readequação 
do espaço físico, o que possibilitará melhores condições de trabalho e a 
consequente redução do tempo de análise por parte dos servidores. 

201305772 35 

Efetivar a implementação do sistema informatizado de 
gestão de demandas de eventos, de modo a facilitar a 
requisição, operacionalização e aprovação entre as áreas 
envolvidas no planejamento. 

Ofício nº 68/2014/SEAdj-MDA, de 31/10/2014 – Recebido em 03/11/2014 
 
Manifestação: Sistema pronto e em ambiente de teste. Os próximos contratos 
de prestação de serviços para realização de eventos serão integralmente 
executados por meio do Sistema. 

201305782 15 

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. 

Considerando que a Portaria 507 prever que a area poderá ou não realizar 
chamamento público com os estados, e que existe com os estados que atuam 
no Programa Nacional de Crédito Fundiário Acordo de Cooperação Técnica 
celebrado para operacionalizar o PNCF, esta Secretaria no âmbito dos 
contratos de repasse publica no site do SICONV, TERMO DE REREFENCIA com 
as diretrizes que orientam a apresentação dos projetos. Segue anexo minuta 
de Termo de Referência que é encaminhado para as entidades visando 
subsidiar a apresentação das propostas. 

201305782 15 

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. 

Considerando que a Portaria 507 prever que a área poderá ou não realizar 
chamamento publico, e que existe com os estados que atuam no Programa 
Nacional de Crédito Fundiário celebrado Acordo de Cooperação Técnica, esta 
Secretaria no âmbito dos contratos de repasse publica no site do SICONV, 
TERMO DE REREFENCIA com as diretrizes que orientam a apresentação dos 
projetos. Segue anexo minuta de Termo de Referencia que é encaminhado 
para as entidades visando subsidiar a apresentação das propostas . 

201108872 19 
Instituir e manter rotina para inserção de informações, no 
SIASG, sobre os contratos celebrados pela Unidade, 
definindo o setor responsável pela inserção. 

O setor de Contratos da CLC, responsável pelo registro dos contratos no SIASG, 
elaborou Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos com rotinas para 
inserção das informações no SIASG. O citado Manual somado ao Manual de 
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Rotinas Processuais da CLC, são instrumentos importantes na sistemática de 
divulgação dos Contratos do MDA no SIAG. ANEXO III 

201108872 33 

Atualizar o Registro Imobiliário Patrimonial ? RIP Utilização 
? dos Imóveis de Uso Especial da União sob 
responsabilidade da Secretaria Executiva de acordo com o 
Manual do SPIUnet, alterado em junho de 2009. 

Foi enviado o Ofício nº 783/2011/SPOA/SE-MDA - ANEXO III - à SPU/DF 
solicitando atualização dos Termos de Entrega dos imóveis da União sob 
responsabilidade do MDA. O Ofício foi acompanhado pela Nota Técnica nº 
12/2011/CASG/CGARH/MDA (cópia anexa) que detalhou a situação de cada 
imóvel ocupado pelo MDA bem como estudo de racionalidade da ocupação. O 
registro dos imóveis no SPIUnet poderá ser efetivado somente após a 
atualização solicitada. Os servidores do MDA já possuem a senha e o acesso ao 
SPIUnet. 

201108872 33 

Atualizar a avaliação do valor dos Imóveis de Uso Especial 
da União sob responsabilidade da Secretaria Executiva de 
acordo com o Manual do SPIUnet, alterado em junho de 
2009. 

É uma das tarefas da Comissão, o serviço de atualização da avaliação dos 
imóveis de uso especial. Os servidores que fazem parte da comissão foram 
orinetados de como aplicar a fórmula do IPTU/DF. 

201108872 33 

Formalizar e divulgar os processos de trabalhos relativos à 
gestão dos imóveis entre o pessoal responsável (com a 
utilização, por exemplo, de fluxogramas que apresentem as 
atividades realizadas no processo). 

Esse material ainda está pendente de implementação. Essas rotinas farão 
parte de um conjunto maior de roteirização dos processos da CASG, ainda sem 
data final para ser implementada, haja vista o tamanho da Coordenação. 
ANEXO IV 

201305772 32 

Em relação aos Convênios nº 611003, 701138, 701339, 
611224, 703465, 717882, concluir, imediatamente, as 
análises das prestações de contas apresentadas 
(atualizando os respectivos registros no SICONV e/ou 
SIAFI), adotando as medidas de ressarcimento ao Erário 
e/ou Instauração de Tomada de Contas Especial em caso de 
não aprovação das prestações de contas. 

Providências encaminhadas por meio do Ofício nº 68/2014/SEAdj-MDA, de 
31/10/2014. 
 
Resumo: 
 
Convênio 701138: Entidade foi diligenciada e solicitou prorrogação do prazo 
p/ atender as solicitações - concedido prazo de 30 dias a contar do 
recebimento do Ofício 647/SPOA, de 25/9/14 - prazo até 31/10/2014. 
Convênio 701339: Processo encontra-se na área técnica para 
complementação de parecer técnico final, com detalhamento de percentual 
executado. Reiterada solicitação em 8/10/14, conforme Memorando nº 
34/14/CGCONV. Convênio 611224 (CV - 152/2007): Elaborada Nota Técnica nº 
38/14, enviada a entidade por meio do Ofício nº 658/14/SPOA, de 01/10/2014, 
com prazo de atendimento de 30 dias a contar do recebimento. Prazo até 
7/11/2014. Convênio 717882: Encaminhado à CGPOFC em 09/10/2014 para 
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análise quanto a  abertura de TCE. Convênio 703465: Foi solicitando da 
entidade concluir o ajuste do PT e prestar contas final, conforme Ofício nº 
670/2014/SPOA-MDA, de 08/10/2014, com prazo de 30 dias para atendimento 
a contar do recebimento. Convênio 611003 (CV- 052/2007): Entidade foi 
diligenciada em 18/2/14, com apresentação de resposta em 23/4/14. Em 
5/6/14 foi diligenciada novamente com apresentação de resposta em 11/7/14.  
Análise da resposta da entidade foi iniciada em 7/10/14, concluída em 
16/10/14 com elaboração de Nota Técnica nº 41/14, encaminhada a entidade 
por meio do ofício 699/2014/SPOA. 

201305772 53 

Diligenciar as empresas contratada para apresentar 
comprovantes de regularidade fiscal, qualificação técnica e 
Notas Fiscais, quando for o caso, e realizar análise da 
adequabilidade/suficiência da documentação apresentada, 
anexando ao processo. 

Ofício nº 68/2014/SEAdj-MDA, de 31/10/2014 – Recebido em 03/11/2014 
 
Manifestação: Análise Crítica realizada e registrada na Nota Técnica nº 
017/2014/CCONT/CGPOFC/SPOA/MDA, de 9/9/2014, enviada à ASCOM, por 
meio do Memorando nº 517, de 29/10/2014 e nº 522, de 01/10/ 2014. Em 
resposta, a ASCOM se manifestou por meio do Memorando nº 
582/2014/ASCOM, de 23/10/2014 e demais documentos. Nota Técnica nº 
002/2014/SPOA, de 27/10/2014, encaminha parecer conclusivo referente às 
recomendações. 

201305772 36 

Realizar análise das documentações comprobatórias 
utilizadas para comprovação dos gastos realizados no 
âmbito dos contratos nº 04/2011 e 05/2011, 
encaminhando a esta Unidade Técnica de Controle o 
parecer conclusivo com as análises efetuadas, bem como 
as providências adotadas para ressarcimento ao Erário para 
os casos em que forem identificadas irregularidades na 
comprovação dos gastos. 

Ofício nº 68/2014/SEAdj-MDA, de 31/10/2014 – Recebido em 03/11/2014 
 
Manifestação: Análise Crítica pela Nota Técnica nº 
017/2014/CCONT/CGPOFC/SPOA/MDA de 9/9/2014, enviada à ASCOM, por 
meio dos Memorandos 517 de 29/10/2014 e 522 de 01/10/ 2014. Anexo IV. 
Em resposta, a ASCOM se manifestou por meio do Memorando nº 
582/2014/ASCOM de 23/10/2014 e Documentos. Anexo V. Nota Técnica nº 
002/2014/SPOA de 27/10/2014 com parecer conclusivo referente às 
recomendações. Anexo VI. 

201305772 36 

Efetuar análise crítica do Orçamento Preliminar 
apresentada pela contratada para a realização do evento, 
tendo como base as informações da requisição da área 
finalística com a motivação, justificativa e detalhamento 
das necessidades, assegurando de que o proposto atende 

Ofício nº 68/2014/SEAdj-MDA, de 31/10/2014 – Recebido em 03/11/2014 
 
Manifestação: Análise Crítica pela Nota Técnica nº 
017/2014/CCONT/CGPOFC/SPOA/MDA de 9/9/2014, enviada à ASCOM, por 
meio dos Memorandos 517 de 29/10/2014 e 522 de 01/10/ 2014. Anexo IV. 
Em resposta, a ASCOM se manifestou por meio do Memorando nº 
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as expectativas e necessidades, com eficiência e 
economicidade. 

582/2014/ASCOM de 23/10/2014 e Documentos. Anexo V. Nota Técnica nº 
002/2014/SPOA de 27/10/2014 com parecer conclusivo referente às 
recomendações. Anexo VI. 

201305772 49 

Promover diligências junto à empresa contratada para que 
seja demonstrada a efetiva prestação do serviços de 
hospedagem e adotar, caso necessário, providências com 
vistas à devolução ao Erário dos valores pagos sem 
comprovação. 

Ofício nº 68/2014/SEAdj-MDA, de 31/10/2014 – Recebido em 03/11/2014 
 
Manifestação: Análise Crítica realizada e registrada na Nota Técnica nº 
017/2014/CCONT/CGPOFC/SPOA/MDA, de 9/9/2014, enviada à ASCOM, por 
meio do Memorando nº 517, de 29/10/2014 e nº 522, de 01/10/ 2014. Em 
resposta, a ASCOM se manifestou por meio do Memorando nº 
582/2014/ASCOM, de 23/10/2014 e demais documentos. Nota Técnica nº 
002/2014/SPOA, de 27/10/2014, encaminha parecer conclusivo referente às 
recomendações. 

201305772 50 

Promover diligências junto à empresa contratada para que 
seja demonstrada a efetiva prestação do serviços de 
transporte e adotar, caso necessário, providências com 
vistas à devolução ao Erário dos valores pagos sem 
comprovação. 

Ofício nº 68/2014/SEAdj-MDA, de 31/10/2014 – Recebido em 03/11/2014 
 
Manifestação: Análise Crítica realizada e registrada na Nota Técnica nº 
017/2014/CCONT/CGPOFC/SPOA/MDA, de 9/9/2014, enviada à ASCOM, por 
meio do Memorando nº 517, de 29/10/2014 e nº 522, de 01/10/ 2014. Em 
resposta, a ASCOM se manifestou por meio do Memorando nº 
582/2014/ASCOM, de 23/10/2014 e demais documentos. Nota Técnica nº 
002/2014/SPOA, de 27/10/2014, encaminha parecer conclusivo referente às 
recomendações. 

201305772 41 

Adotar as providências com vistas à devolução aos 
patrocinadores o valor de R$ 102.400,00 (cento e dois mil 
e quatrocentos reais), devidamente atualizados, relativo ao 
pagamento indevido de remuneração ao Instituto 
Latinoamérica. 

Gabinete do Ministro solicitou prorrogação de 30 dias para atendimento da 
recomendação. 

239613 3 

Adotar as medidas necessárias à correção das falhas ou 
irregularidades acaso verificadas, bem como outras 
tendentes à recuperação de valores desviados de sua 
destinação formal. 

Por meio do Ofício nº 502, de 16/05/2012, a SDT informou o que segue: 
 
"...Consulta ao sítio da Caixa aponta que o contrato nº 184105-23 foi 
integralmente executado e sua prestação de contas final aprovada pelo 
escritório de negócios, tendo sido registrada no SIAFI sob o nº 2009NS000766. 
A Caixa respondeu por meio do Ofício nº 1207/2012/SN de Repasses anexando 
parecer de engenharia elaborado pelo escritório de negócios responsável pelo 



 

 146 

A
N

EX
O

S 
E 

A
P

ÊN
D

IC
ES

 

mencionado contrato, conforme cópias em anexo. " 
 
A CEF, por meio do Ofício nº 1207/2012/SN, encaminhou parecer de 
engenharia, realizado em 10/05/2012, com o seguinte conteúdo: "...Estão 
sendo realizadas obras no local, no sentido de solucionar o problema relativo 
a uma "falha" técnica do projeto, não existência de previsão de sistema de 
esgotamento para as águas utilizadas nos boxes, que agora será feita através 
de uma calha a frente dos boxes, como mostram as fotos. O serviço está em 
vias de finalização, havendo apenas a pendência da colocação das grelhas de 
piso, devendo o poder público finalizar a ação para que possamos dar como 
sanado integralmente o problema." 

239613 4 

Adotar as medidas necessárias à correção das falhas ou 
irregularidades acaso verificadas, bem como outras 
tendentes à recuperação de valores desviados de sua 
destinação formal. 

"...Consulta ao sítio da Caixa aponta que o contrato nº 184105-23 foi 
integralmente executado e sua prestação de contas final aprovada pelo 
escritório de negócios, tendo sido registrada no SIAFI sob o nº 2009NS000766. 
A Caixa respondeu por meio do Ofício nº 1207/2012/SN de Repasses anexando 
parecer de engenharia elaborado pelo escritório de negócios responsável pelo 
mencionado contrato, conforme cópias em anexo. " 

245968 4 

Recomendamos à SDT/MDA  instituir rotinas internas, 
relativamente à apreciação da capacidade técnica das 
entidades convenentes, de forma a avaliar a oportunidade, 
conveniência, viabilidade técnica e exequibilidade do 
objeto proposto. 

Por intermédio do e-mail encaminhado em 16/03/2012, o AECI/MDA, Sr. 
Henrique Ramos, informou o que segue: 
 
“A respeito, informo que o assunto foi remetido à Secretaria da Agricultura 
Familiar – SAF/MDA e à Secretaria de Desenvolvimento Territorial - SDT/MDA, 
respectivamente, para conhecimento, análise e adoção de providências que 
reputarem cabíveis, acerca dos apontamentos do Relatório em questão, 
conforme o quadro abaixo, e responderem diretamente a essa Secretaria 
Federal de Controle Interno, com a urgência que o caso requer, 
disponibilizando a este Assessor Especial de Controle Interno, a cópia dos 
procedimentos adotados, para efeito de controle. 
 
(...) 
 
Até a presente data, aquelas Unidades/MDA adotaram as seguintes medidas: 
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(...) 
 
- Ofício nº 161/2012 – SDT/MDA, de 17/02/2012: a Secretaria de 
Desenvolvimento Territorial – SDT/MDA solicitou à SUREP/CAIXA, a imediata 
suspensão dos contratos de repasse nºs 264.531-86 e 278.759-34, bem como 
solicitou àquela instituição financeira, até o dia 23/03/2012, a remessa das 
justificativas para os pontos assinalados nos contratos em questão.  
 
(...) 
 
Diante do exposto e tendo em vista os prazos estipulados pelas Secretarias 
deste Ministério para que as entidades se manifestem acerca da matéria em 
comento, registro que este Assessor Especial de Controle Interno - AECI/MDA, 
solicitará, hoje, à SAF e SDT, informações atualizadas referentes ao assunto em 
questão. Tão logo tenha as informações atualizadas, às unidades 
encaminharão os documentos diretamente à DRDAG/DR/SFC/CGU/PR.” 
 
Em complementação à manifestação supra, o AECI/MDA, Sr. Henrique Ramos, 
encaminhou novo e-mail, em 09/04/2012, informando o seguinte: 
 
“Encaminho, em anexo, para conhecimento, Memorandos de reiteração, 
tanto à SAF como à SDT, solicitando atualização de informações sobre relatório 
oriundo de ação de controle descentralizada com o objetivo de verificar 
possíveis irregularidades na aplicação de recursos federais no municípios de 
Santa Maria/RS, conforme histórico abaixo. 
 
Disponho que foi solicitado a cada Secretaria acima citada, que respondessem 
diretamente a esse órgão de Controle Interno, com cópias a este AECI/MDA, 
para efeito de controle.” 

245968 6 
Recomenda-se à  SDT/MDA instituir rotina interna  
disciplinando a utilização de recursos para cobertura de 
despesas com deslocamentos e hospedagens, a ser 

Por intermédio do e-mail encaminhado em 16/03/2012, o AECI/MDA, Sr. 
Henrique Ramos, informou o que segue: 
 
“A respeito, informo que o assunto foi remetido à Secretaria da Agricultura 
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observada pelas entidades que recebam transferências de 
seus recursos. 

Familiar – SAF/MDA e à Secretaria de Desenvolvimento Territorial - SDT/MDA, 
respectivamente, para conhecimento, análise e adoção de providências que 
reputarem cabíveis, acerca dos apontamentos do Relatório em questão, 
conforme o quadro abaixo, e responderem diretamente a essa Secretaria 
Federal de Controle Interno, com a urgência que o caso requer, 
disponibilizando a este Assessor Especial de Controle Interno, a cópia dos 
procedimentos adotados, para efeito de controle. 
 
(...) 
 
Até a presente data, aquelas Unidades/MDA adotaram as seguintes medidas: 
 
(...) 
 
- Ofício nº 161/2012 – SDT/MDA, de 17/02/2012: a Secretaria de 
Desenvolvimento Territorial – SDT/MDA solicitou à SUREP/CAIXA, a imediata 
suspensão dos contratos de repasse nºs 264.531-86 e 278.759-34, bem como 
solicitou àquela instituição financeira, até o dia 23/03/2012, a remessa das 
justificativas para os pontos assinalados nos contratos em questão.  
 
(...) 
 
Diante do exposto e tendo em vista os prazos estipulados pelas Secretarias 
deste Ministério para que as entidades se manifestem acerca da matéria em 
comento, registro que este Assessor Especial de Controle Interno - AECI/MDA, 
solicitará, hoje, à SAF e SDT, informações atualizadas referentes ao assunto em 
questão. Tão logo tenha as informações atualizadas, às unidades 
encaminharão os documentos diretamente à DRDAG/DR/SFC/CGU/PR.” 
 
 
 
Em complementação à manifestação supra, o AECI/MDA, Sr. Henrique Ramos, 
encaminhou novo e-mail, em 09/04/2012, informando o seguinte: 
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“Encaminho, em anexo, para conhecimento, Memorandos de reiteração, 
tanto à SAF como à SDT, solicitando atualização de informações sobre relatório 
oriundo de ação de controle descentralizada com o objetivo de verificar 
possíveis irregularidades na aplicação de recursos federais no municípios de 
Santa Maria/RS, conforme histórico abaixo. 
 
Disponho que foi solicitado a cada Secretaria acima citada, que respondessem 
diretamente a esse órgão de Controle Interno, com cópias a este AECI/MDA, 
para efeito de controle.” 

245968 7 

Recomendamos à SDT/MDT que oriente a CAIXA no sentido 
de promover visita técnica de fiscalização, para atestar a 
efetividade dos trabalhos desenvolvidos pela equipe 
técnica responsável pela execução do objeto. 

Por intermédio do e-mail encaminhado em 16/03/2012, o AECI/MDA, Sr. 
Henrique Ramos, informou o que segue: 
 
“A respeito, informo que o assunto foi remetido à Secretaria da Agricultura 
Familiar – SAF/MDA e à Secretaria de Desenvolvimento Territorial - SDT/MDA, 
respectivamente, para conhecimento, análise e adoção de providências que 
reputarem cabíveis, acerca dos apontamentos do Relatório em questão, 
conforme o quadro abaixo, e responderem diretamente a essa Secretaria 
Federal de Controle Interno, com a urgência que o caso requer, 
disponibilizando a este Assessor Especial de Controle Interno, a cópia dos 
procedimentos adotados, para efeito de controle. 
 
(...) 
 
Até a presente data, aquelas Unidades/MDA adotaram as seguintes medidas: 
 
(...) 
 
- Ofício nº 161/2012 – SDT/MDA, de 17/02/2012: a Secretaria de 
Desenvolvimento Territorial – SDT/MDA solicitou à SUREP/CAIXA, a imediata 
suspensão dos contratos de repasse nºs 264.531-86 e 278.759-34, bem como 
solicitou àquela instituição financeira, até o dia 23/03/2012, a remessa das 
justificativas para os pontos assinalados nos contratos em questão.  
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(...) 
 
Diante do exposto e tendo em vista os prazos estipulados pelas Secretarias 
deste Ministério para que as entidades se manifestem acerca da matéria em 
comento, registro que este Assessor Especial de Controle Interno - AECI/MDA, 
solicitará, hoje, à SAF e SDT, informações atualizadas referentes ao assunto em 
questão. Tão logo tenha as informações atualizadas, às unidades 
encaminharão os documentos diretamente à DRDAG/DR/SFC/CGU/PR.” 
 
 
 
Em complementação à manifestação supra, o AECI/MDA, Sr. Henrique Ramos, 
encaminhou novo e-mail, em 09/04/2012, informando o seguinte: 
 
“Encaminho, em anexo, para conhecimento, Memorandos de reiteração, 
tanto à SAF como à SDT, solicitando atualização de informações sobre relatório 
oriundo de ação de controle descentralizada com o objetivo de verificar 
possíveis irregularidades na aplicação de recursos federais no municípios de 
Santa Maria/RS, conforme histórico abaixo. 
 
Disponho que foi solicitado a cada Secretaria acima citada, que respondessem 
diretamente a esse órgão de Controle Interno, com cópias a este AECI/MDA, 
para efeito de controle.” 

245969 5 

Recomenda-se à SDT/MDA instituir rotinas internas, 
relativamente à apreciação da capacidade técnica das 
entidades convenentes, de forma a avaliar a oportunidade, 
conveniência, viabilidade técnica e exequibilidade do 
objeto proposto. 

Por intermédio do e-mail encaminhado em 16/03/2012, o AECI/MDA, Sr. 
Henrique Ramos, informou o que segue: 
 
“A respeito, informo que o assunto foi remetido à Secretaria da Agricultura 
Familiar – SAF/MDA e à Secretaria de Desenvolvimento Territorial - SDT/MDA, 
respectivamente, para conhecimento, análise e adoção de providências que 
reputarem cabíveis, acerca dos apontamentos do Relatório em questão, 
conforme o quadro abaixo, e responderem diretamente a essa Secretaria 
Federal de Controle Interno, com a urgência que o caso requer, 
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disponibilizando a este Assessor Especial de Controle Interno, a cópia dos 
procedimentos adotados, para efeito de controle. 
 
(...) 
 
Até a presente data, aquelas Unidades/MDA adotaram as seguintes medidas: 
 
(...) 
 
- Ofício nº 161/2012 – SDT/MDA, de 17/02/2012: a Secretaria de 
Desenvolvimento Territorial – SDT/MDA solicitou à SUREP/CAIXA, a imediata 
suspensão dos contratos de repasse nºs 264.531-86 e 278.759-34, bem como 
solicitou àquela instituição financeira, até o dia 23/03/2012, a remessa das 
justificativas para os pontos assinalados nos contratos em questão.  
 
(...) 
 
Diante do exposto e tendo em vista os prazos estipulados pelas Secretarias 
deste Ministério para que as entidades se manifestem acerca da matéria em 
comento, registro que este Assessor Especial de Controle Interno - AECI/MDA, 
solicitará, hoje, à SAF e SDT, informações atualizadas referentes ao assunto em 
questão. Tão logo tenha as informações atualizadas, às unidades 
encaminharão os documentos diretamente à DRDAG/DR/SFC/CGU/PR.” 
 
 
 
Em complementação à manifestação supra, o AECI/MDA, Sr. Henrique Ramos, 
encaminhou novo e-mail, em 09/04/2012, informando o seguinte: 
 
“Encaminho, em anexo, para conhecimento, Memorandos de reiteração, 
tanto à SAF como à SDT, solicitando atualização de informações sobre relatório 
oriundo de ação de controle descentralizada com o objetivo de verificar 
possíveis irregularidades na aplicação de recursos federais no municípios de 



 

 152 

A
N

EX
O

S 
E 

A
P

ÊN
D

IC
ES

 

Santa Maria/RS, conforme histórico abaixo. 
 
Disponho que foi solicitado a cada Secretaria acima citada, que respondessem 
diretamente a esse órgão de Controle Interno, com cópias a este AECI/MDA, 
para efeito de controle.” 

245974 16 

Recomenda-se que o Ministério do Desenvolvimento 
Agrário determina à Caixa Econômica Federal que passe a 
exigir, na formalização dos processos celebração de 
contratos de repasse no âmbito do MDA, as assinaturas dos 
responsáveis por pareceres técnicos, ciência da SDT e 
aprovação do MDA nos Programas de Trabalho como 
condição essencial para a celebração dos referidos 
instrumentos com a finalidade de bem caracterizar o 
cumprimento do que estabelece o inciso II do art. 25 da 
Portaria Interministerial MP/MF/MCT nº 127, de 
29/05/2008 (DOU de 30/05/2008). 

Por intermédio do e-mail encaminhado em 16/03/2012, o AECI/MDA, Sr. 
Henrique Ramos, informou o que segue: 
 
“A respeito, informo que o assunto foi remetido à Secretaria da Agricultura 
Familiar – SAF/MDA e à Secretaria de Desenvolvimento Territorial - SDT/MDA, 
respectivamente, para conhecimento, análise e adoção de providências que 
reputarem cabíveis, acerca dos apontamentos do Relatório em questão, 
conforme o quadro abaixo, e responderem diretamente a essa Secretaria 
Federal de Controle Interno, com a urgência que o caso requer, 
disponibilizando a este Assessor Especial de Controle Interno, a cópia dos 
procedimentos adotados, para efeito de controle. 
 
(...) 
 
Até a presente data, aquelas Unidades/MDA adotaram as seguintes medidas: 
 
(...) 
 
- Ofício nº 161/2012 – SDT/MDA, de 17/02/2012: a Secretaria de 
Desenvolvimento Territorial – SDT/MDA solicitou à SUREP/CAIXA, a imediata 
suspensão dos contratos de repasse nºs 264.531-86 e 278.759-34, bem como 
solicitou àquela instituição financeira, até o dia 23/03/2012, a remessa das 
justificativas para os pontos assinalados nos contratos em questão.  
 
(...) 
 
Diante do exposto e tendo em vista os prazos estipulados pelas Secretarias 
deste Ministério para que as entidades se manifestem acerca da matéria em 
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comento, registro que este Assessor Especial de Controle Interno - AECI/MDA, 
solicitará, hoje, à SAF e SDT, informações atualizadas referentes ao assunto em 
questão. Tão logo tenha as informações atualizadas, às unidades 
encaminharão os documentos diretamente à DRDAG/DR/SFC/CGU/PR.” 
 
 
 
Em complementação à manifestação supra, o AECI/MDA, Sr. Henrique Ramos, 
encaminhou novo e-mail, em 09/04/2012, informando o seguinte: 
 
“Encaminho, em anexo, para conhecimento, Memorandos de reiteração, 
tanto à SAF como à SDT, solicitando atualização de informações sobre relatório 
oriundo de ação de controle descentralizada com o objetivo de verificar 
possíveis irregularidades na aplicação de recursos federais no municípios de 
Santa Maria/RS, conforme histórico abaixo. 
 
Disponho que foi solicitado a cada Secretaria acima citada, que respondessem 
diretamente a esse órgão de Controle Interno, com cópias a este AECI/MDA, 
para efeito de controle.” 

203553 4 

Foi encaminhado ao AECI-MDA CD contendo os Relatórios 
de Fiscalização referentes ao 25º Sorteio Público de 
Municípios para as providências cabíveis. 
 
Ofício 15964/2008/DRDAG, de 26/05/2008 

A partir do Ofício nº 1218/2012/GAB/SAF, de 18/04/2012, a SAF informou o 
que segue: “(...) No caso específico de Barroquinha (CE), convém salientar que 
as irregularidades apontadas pela CGU situavam-se na seara de competência 
do Banco do Nordeste do Brasil S.A., enquanto Instituição Financeira 
responsável pela operacionalização do PRONAF. Desta feita, o Banco, por meio 
do Ofício Referência 2008/105/047, de 25/11/2008, esclareceu que o suposto 
atraso nas liberações dos contratos se deu frente à necessidade da Instituição 
em aguardar o resultado final dos laudos de vistoria de empresa contratada 
para a realização de tal mister. Em relação à suposta utilização de recursos da 
Associação em benefício próprio, por parte do Presidente da Entidade, o Banco 
informou que tramitava, à época na esfera judicial, demanda em face de tal 
irregularidade.” 

203569 2 
Foram  encaminhados à SDT/MDA, mediante Ofício nº 
15964/2008/DRDAG/DR/SFC/CGU-PR, de 26/05/2008, os 

Ofício n.º 1722/2008-SDT/MDA, de 11/11/08. 
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Relatórios de Fiscalização referentes ao 25º Sorteio de 
Municípios para que a Secretaria se manifeste ou tome as 
devidas providências acerca das constatações  
encontradas. 

203570 3 

Foram encaminhados à SDT/MDA, mediante Ofício nº 
15964/2008/DRDAG/DR/SFC/CGU-PR, de 26/05/2008, os 
Relatórios de Fiscalização referentes ao 25º Sorteio de 
Municípios para que esta Secretaria se manifeste ou tome 
as devidas providências acerca das constatações  
encontradas. 

Não houve manifestação acerca deste item. 

203570 4 

Foram encaminhados à SDT/MDA, mediante Ofício nº 
15964/2008/DRDAG/DR/SFC/CGU-PR, de 26/05/2008, os 
Relatórios de Fiscalização referentes ao 25º Sorteio de 
Municípios para que esta Secretaria se manifeste ou tome 
as devidas providências acerca das constatações  
encontradas. 

A SDT encaminhou o Ofício nº 1605/2009 - SDT/MDA, de 08/09/2009 onde 
informa o que segue: 1. Em atenção ao relatório dessa Controladoria Geral da 
União - CGU relativo ao 25º sorteio de municípios e em aditamento ao Ofício 
225/2009 SDT/MDA, apresentamos, para análise e avaliação deste órgão de 
controle, cópia dos Ofícios 03.07.001/2009 e 03.07.002/2009 da Prefeitura de 
Barroquinha /CE, contendo as justificativas da mencionada Prefeitura para as 
constatações referentes ao contrato 127492-21.   2. Informamos, por 
oportuno, a remessa do Ofício 1465/2009 SDT/MDA a essa Controladoria, 
contendo cópia do Ofício 1564/2009 SUREP/GEATO da Caixa Econômica 
Federal, acerca da instauração de Tomada de Contas Especial para o contrato 
acima mencionado. 

203571 3 

Foram  encaminhados à SDT/MDA, mediante Ofício nº 
15964/2008/DRDAG/DR/SFC/CGU-PR, de 26/05/2008, os 
Relatórios de Fiscalização referentes ao 25º Sorteio de 
Municípios para que a Secretaria se manifeste ou tome as 
devidas providências acerca das constatações  
encontradas. 

Ofício n.º 182/2008 da Prefeitura Municipal de Tanque Novo/BA 

203571 4 

Foram  encaminhados à SDT/MDA, mediante Ofício nº 
15964/2008/DRDAG/DR/SFC/CGU-PR, de 26/05/2008, os 
Relatórios de Fiscalização referentes ao 25º Sorteio de 
Municípios para que a Secretaria se manifeste ou tome as 
devidas providências acerca das constatações  
encontradas. 

Ofício n.º 182/2008 da Prefeitura Municipal de Tanque Novo/BA. Por meio do 
Ofício nº 1039/SUREP/GEATO, de 21/06/2008, a Caixa informou que somente 
exige os aditivos contratuais  referentes ao CTEF quando há alteração no 
Contrato de Repasse firmado entre a Caixa e a Prefeitura Municipal, que 
impliquem em alteração no prazo de execução ou no valor do instrumento. 
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203571 9 

Foram  encaminhados à SDT/MDA, mediante Ofício nº 
15964/2008/DRDAG/DR/SFC/CGU-PR, de 26/05/2008, os 
Relatórios de Fiscalização referentes ao 25º Sorteio de 
Municípios para que a Secretaria se manifeste ou tome as 
devidas providências acerca das constatações  
encontradas. 

Ofício n.º 182/2008 da Prefeitura Municipal de Tanque Novo/BA. 

203572 2 

Foram  encaminhados à SDT/MDA, mediante Ofício nº 
15964/2008/DRDAG/DR/SFC/CGU-PR, de 26/05/2008, os 
Relatórios de Fiscalização referentes ao 25º Sorteio de 
Municípios para que a Secretaria se manifeste ou tome as 
devidas providências acerca das constatações  
encontradas. 

Ofício s/n da Prefeitura Municipal de Campo Largo do Piauí/PI. Por intermédio 
do Ofício nº 0404/2009/SUREP/GEATO, de 17/03/2009, a Caixa informou que 
a Prefeitura Municipal de Campo Largo apresentou em 25/04/2004, 
declaração para fins de comprovação junto ao PRONAF/CAIXA, que os serviços 
executados e os equipamentos adquiridos com os recursos do contrato 
ficariam sob a guarda e manutenção da Prefeitura Municipal, inclusive 
operação e manutenção. 

203572 3 

Foram  encaminhados à SDT/MDA, mediante Ofício nº 
15964/2008/DRDAG/DR/SFC/CGU-PR, de 26/05/2008, os 
Relatórios de Fiscalização referentes ao 25º Sorteio de 
Municípios para que a Secretaria se manifeste ou tome as 
devidas providências acerca das constatações  
encontradas. 

Ofício s/n da Prefeitura Municipal de Campo Largo do Piauí/PI. Por intermédio 
do Ofício nº 0404/2009/SUREP/GEATO, de 17/03/2009, a Caixa informou que 
a Prefeitura Municipal de Campo Largo apresentou em 25/04/2004, 
declaração para fins de comprovação junto ao PRONAF/CAIXA, que os serviços 
executados e os equipamentos adquiridos com os recursos do contrato 
ficariam sob a guarda e manutenção da Prefeitura Municipal, inclusive 
operação e manutenção. 

205045 2 

Foram  encaminhados à SDT/MDA, mediante Ofício nº 
15964/2008/DRDAG/DR/SFC/CGU-PR, de 26/05/2008, os 
Relatórios de Fiscalização referentes ao 25º Sorteio de 
Municípios para que a Secretaria se manifeste ou tome as 
devidas providências acerca das constatações  
encontradas. 

Ofício n.º 1012/2008-SDT/MDA de 16/06/08. Em resposta, por meio e Ofício 
n.º 110/2008 da P. Mun. De POA/TO, de 17/07/08, a Prefeitura informou que 
o Plano de Trabalho tinha por objeto a construção de feira coberta e o objetivo 
era atender os pequenos produtores rurais, entretanto, o Plano apresentou 
falha não observada pela equipe técnica que analisa o objeto para aprovação. 
Faltou no projeto a construção dos banheiros  e a ausência destes inviabiliza 
totalmente o cumprimento do objetivo. Informou ainda que o Contrato de 
Repasse nº 01938850-54/2006 objetiva a construção dos banheiros para o 
atingimento do objetivo proposto no Plano de Trabalho. 

205045 4 

Foram  encaminhados à SDT/MDA, mediante Ofício nº 
15964/2008/DRDAG/DR/SFC/CGU-PR, de 26/05/2008, os 
Relatórios de Fiscalização referentes ao 25º Sorteio de 
Municípios para que a Secretaria se manifeste ou tome as 

Não há resposta do gestor a este item, tendo em vista que no campo referente 
à constatação 1.1.23, o gestor  respondeu outro item do relatório de auditoria. 
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devidas providências acerca das constatações  
encontradas. 

205045 7 

Foram  encaminhados à SDT/MDA, mediante Ofício nº 
15964/2008/DRDAG/DR/SFC/CGU-PR, de 26/05/2008, os 
Relatórios de Fiscalização referentes ao 25º Sorteio de 
Municípios para que a Secretaria se manifeste ou tome as 
devidas providências acerca das constatações  
encontradas. 

Ofício n.º 1012/2008-SDT/MDA de 16/06/08 e Ofício n.º 110/2008 da P. Mun. 
De POA/TO, de 17/07/08, onde o gestor informou que após a constataçõa 
verificou que a equipe de análise considerou apenas a nota fiscal nº  000282 
de R$.194,93, sendo que deveria ter sido considerado também a nota fiscal nº 
000283 no valor de R$ 11.385,22 e a nota fiscal nº 000285 no valor de R$ 
394,74. Por meio do Ofício nº 486/2009/SUREP/GEATO, de 24/03/2009, a 
Caixa informou que: "em referência ao questionamento acerca das 
divergências de valores entre as notas fiscais e os pagamentos realizados, após 
ciência do fato, a Caixa solicitou do Sr. Adeljon de CArvalho o encaminhamento 
das  cópias autenticadas das notas/recibos que compuseram a prestação de 
contas, para verificação de sua conformidade, bem como justificativas para a 
divergência apontada. Considerando que a solicitação não foi acatada pelo 
então Prefeito, foi encaminada notificação, por meio do Ofício nº 
0369/2009/GIDUR/PM/SR TOCANTINS, de 13/03/2009, para que no prazo de 
30 dias os documetnos sejam encaminhados a esta Entidade, sob pena de 
instauração de Tomada de Contas Especial. 

205048 3 

Foram encaminhados à SDT/MDA, mediante Ofício nº 
15964/2008/DRDAG/DR/SFC/CGU-PR, de 26/05/2008, os 
Relatórios de Fiscalização referentes ao 25º Sorteio de 
Municípios para que esta Secretaria se manifeste ou tome 
as devidas providências acerca das constatações  
encontradas. 

Em resposta a SA  nº 223123/002, mediante o Ofício nº 1500/2009 - SDT/MDA, 
de 21/08/2009, a SDT informou o que segue: "1. Em aditamento a Solicitação 
de Auditoria nº 223123/002, dessa Controladoria Geral-CGU, respondida pelo 
Ofício 1494/2009 - SDT/MDA, encaminhamos ofício 090/2009 da Prefeitura 
Municipal de São Félix do Xingu informando que encontra-se no depatamento 
de licitações o projeto necessário para instalação da rede de energia.  2. 
Considerando que o problema persiste, embora a Prefeitura de São Félix esteja 
empenhada na solução, comunicamos que estamos monitorando essa 
prefeitura para que o problema seja sanado o mais rápido possível. 

248461 2 
Recomendamos à SDT/MDA adotar as providências 
cabíveis visando solucionar os fatos ora apontados. 

A Coordenadora Geral de Apoio a Infraestrutura e Serviços – Interina da 
SDT/MDA apresentou o que se segue: 
 
“1. Em atenção ao documento acima mencionado, que encaminha relatório de 
auditoria dessa Controladoria Geral da União referente ao 32º sorteio de 
municípios, informamos que foram emitidos Ofícios à Caixa Econômica 
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Federal, Prefeituras e Entidades auditadas solicitando posicionamento e 
justificativas para as impropriedades e/ou irregularidades assinaladas pelos 
auditores. 
 
2. Segue, para análise e apreciação, cópia do Ofício nº 013/2011-GP da 
Prefeitura de Nossa Senhora das Dores, que apresenta justificativas para os 
pontos assinalados pelos auditores dessa Controladoria. As informações 
apresentadas foram consideradas satisfatórias pela equipe técnica desta 
Secretaria, sem prejuízo da análise dessa CGU. 
 
No Ofício nº 013/2011-GP, datado de 04/02/2011, a Prefeitura Municipal de 
Nossa Senhora das Dores, por sua vez, apresentou os seguintes 
esclarecimentos e justificativas: 
 
1 - ... “Depois de adquiridas, as motos foram destinadas aos órgãos de direito, 
conforme previsto no Convênio. Ocorre que, por força da auditoria da CGU, o 
Município solicitou que as motos fossem devolvidas dia 31/12/2010 em 
virtude dos usuários não terem solicitado a renovação da cessão de uso em 
tempo hábil. A devolução foi efetuada e as motocicletas encontram-se 
guardados na Secretaria de Defesa Social aguardando a assinatura de um novo 
Termo de Cessão de Uso.” 
 
ESCLARECIMENTOS/JUSTIFICATIVAS: (...)  "Informamos que já se encontra em 
nossa Procuradoria o pedido de renovação de cessão de uso e tão logo Parecer 
seja apresentado pelo Procurador Geral estaremos convocando os órgãos para 
assinatura de um novo Termo de Cessão de Uso e definido os mecanismos de 
controle de utilização das referidas motos." 

248461 3 
Recomendamos à SDT/MDA adotar as providências 
cabíveis visando solucionar os fatos ora apontados. 

A Coordenadora Geral de Apoio a Infraestrutura e Serviços da SDT/MDA – 
Interina apresentou o que se segue: 
 
“1. Em atenção ao documento acima mencionado, que encaminha relatório de 
auditoria dessa Controladoria Geral da União referente ao 32º sorteio de 
municípios, informamos que foram emitidos Ofícios à Caixa Econômica 
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Federal, Prefeituras e Entidades auditadas solicitando posicionamento e 
justificativas para as impropriedades e/ou irregularidades assinaladas pelos 
auditores. 
 
2. Segue, para análise e apreciação, cópia do Ofício nº 013/2011-GP da 
Prefeitura de Nossa Senhora das Dores, que apresenta justificativas para os 
pontos assinalados pelos auditores dessa Controladoria. As informações 
apresentadas foram consideradas satisfatórias pela equipe técnica desta 
Secretaria, sem prejuízo da análise dessa CGU.” 
 
No Ofício nº 013/2011-GP, datado de 04/02/2011, a Prefeitura Municipal de 
Nossa Senhora das Dores, por sua vez, apresentou os seguintes 
esclarecimentos e justificativas: 
 
"1 - Ao assumir o mandato em 01/01/2009 o Gestor tomou conhecimento do 
convênio e tão logo o recurso foi liberado, foi efetuada a aquisição das 04 
(quatro) motos. No entanto, a aquisição foi efetuada com base no Processo 
Licitatório Modalidade Carta Convite expedida e homologada ainda na gestão 
do seu antecessor, senhor Fernando Lima Costa, e não se atentou para o fato 
de a modalidade licitatória não estar compatível com as orientações do 
próprio Convênio que seria o Pregão, e não Carta Convite conforme foi feito.” 
(...) 
 
ESCLARECIMENTOS/JUSTIFICATIVAS: Não houve em nenhum momento, a 
intenção premeditada de atentar contra as normas. O que de fato aconteceu 
foi uma falha na execução da compra. O objeto do convênio foi cumprido uma 
vez que as 04(quatro) motos foram adquiridas por valor compatível com os 
preços de mercado e se encontram em perfeito estado de conservação, 
porém, por inobservância do conteúdo expresso na Cláusula 3ª, item 3.2, letra 
“i” do convênio, foi utilizado um procedimento licitatório já existente, 
contudo, inadequado, porém, não ilegal. 

900430 500 
6. Neste item, são destacadas as recomendações de 
medidas específicas por parte da Secretaria de 

A SDT encaminhou o Ofício 0275/2007SUREP/GEATO, DE 12/03/2007, 
apresentando justificativas quanto ao Contratos de Repasse 102.942-30, 
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Desenvolvimento Territorial (SDT/MDA) para 
implementação com vistas a sanar os fatos apontados. 
Recomendamos à SDT/MDA para: 
 
 
 
a) no que tange ao Contrato de Repasse 122.610-43 (Siafi 
443130), solicita à CEF que  promova a revisão do ato de 
aprovação da prestação de contas, em vista das ressalvas 
apontadas nas alíneas “a”, “b” e “c” do item 5.3 justificando 
cada item alterado ou não cumprido, providenciando, se 
for o caso, o ressarcimento dos valores pagos a maior e 
instaurando, caso não devolvidos os valores, Tomada de 
Contas Especial, nos termos da IN TCU 35/2000. De outro 
lado, caso confirmadas as ressalvas e não tendo elas sido 
consideradas por pareceristas, apurar responsabilidade 
pela aprovação da Prestação de Contas sem que o objeto 
tivesse sido concluído, acompanhando a implementação 
das medidas elencadas; 
 
 
 
b) quanto aos Contratos de Repasse 102.942-30 (Siafi 
409484) e 150.104-06 (Siafi 474213), nos quais foram 
constatados desvio de finalidade na utilização do trator 
agrícola, marca Massey Ferguson, e a existência de 
equipamentos agrícolas para a agroindústria de laticínios 
no Povoado São Mateus e retroescavadeira, marca Massey 
Ferguson, adquiridos e sem utilização para: 
 
b.1) notificar a Prefeitura de Gararu/SE com vistas a 
apuração dos fatos, adequando a utilização dos bens aos 
objetivos definidos nos Contratos de Repasse; e 

122.610-43 e 150.104-06. 
 
Informou que por um lapso da Secretaria a Prefeitura Municipal de Gararu/SE, 
não foi notificada pra sanear as impropriedades apontadas quanto aos 
contratos 102942-30 e 150104-06, o que o fez por meio do Ofício SDT 
309/2007, de 21/03/2007. 
 
A CAIXA Informou o que segue: 
 
alínea "a". Quando da modificação autorizada do abastecimento de água do 
Povoado Querereu para os povoados Tijuco e Oitis, o Projeto comtemplava 
captação com capacidade de atendimento para os dois povoados, que são 
próximos, razão pela qual o seu custo não pode ser analisado isoladamente. 
No entanto os recursos disponíveis limitaram a execução da 1ª etapa do 
projeto, que abrange a captação com capacidade para atender os dois 
povoados (Povoado Tijuco e Oitis), e sistema de adutora com extensão até 
onde fosse possível alcançar com os recursos disponíveis, ficando a 
continuação para intervenção posterior. 
 
As informações corroboram com as conclusões do engenheiro da CGU, quanto 
ao não desvio dos recursos. 
 
Alínea "b" a vistoria que apontou a execução plena dos serviços (100% R$ 
7.000,00) foi efetuada em 11.02.2002, estando o imóvel em perfeitas 
condições físicas conforme RAE nº 01. Não procede, portanto, a informação 
de vistoria em 18/10/2005. 
 
Salientou que quando da fiscalização da CGU em 24/05/2006, o imóvel já 
contava com aproximadamente 3,5 anos, portanto, carente de conservação e 
desgastado pelo uso. 
 
Salientou, ainda, a responsabilidade formal da Prefeitura Municipal de Garuru 
quanto a manutenção das metas contrato de Repasse em causa. 
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b.2) avaliar a conveniência de agendar reunião com a 
Prefeitura e o Ministério Público Estadual, para firmatura 
de Termo de Ajuste de Conduta – TAC, como consequência 
da notificação retro e registro formal de responsabilidade. 
 
 
 
c) atuar junto à Prefeitura de Gararu/SE para a localização 
do arado hidráulico de 03 discos (R$ 2.600,00) e da carreta 
de 04 toneladas com pneus (R$ 2.900,00), adquiridos com 
recursos do Contrato de Repasse 102.942-30 (Siafi 
409484), informando esta SFC/CGU. Caso não localizados, 
notificá-la para a devolução do valor de R$ 5.500,00 
referente a esses equipamentos; 
 
d) notificar a Prefeitura de Gararu/SE para adotar medidas 
junto a empresa responsável pelos serviços realizados no 
reservatório elevado e casa de farinha com vistas a elidir os 
fatos apontados, em especial quanto a existência de 
infiltrações na parte inferior do reservatório elevado e 
baixa qualidade na execução dos serviços de reforma da 
Casa de Farinha, caso contrário, adotar as medidas 
administrativas e judiciais para responsabilização do 
prestador de serviço e ressarcimento ao  Erário nos valores 
de R$ 54.996,45 e R$ 7.000,00, respectivamente, 
mantendo esta SFC/CGU-PR informada; 
 
e) quanto aos Contratos de Repasse 122.610-43 (convite nº 
023/04) e 150.104-06 (convite nº 007/2004) oficiar a CEF 
para notificar o Escritório de Negócio respectivo para maior 
rigor na análise dos processos licitatórios com fuga de 
procedimento na modalidade de Tomada de Preços e 

 
Quanto aos apontamentos relacionados aos processos licitatórios, salientou 
que, de acordo com o Contrato de Prestação de Serviços (CPS) vigente, a CAIXA 
deve adotar as seguintes providências relativas ao processo licitatório: 
 
Verificar o termo de homologação, o despacho de adjudicação, a publicidade 
pertinente (este último a partir de 27/05/2004); 
 
Verificar a planilha de custos do licitante vencedor e sua compatibilidade com 
os custos aprovados pela CAIXA; e 
Verificar o enquadramento do objeto licitado com o efetivamente contratado; 
 
A partir de 12/04/2005, juntar Declaração de advogado não participante do 
processo licitatório  firmando que a licitação atendeu às formalidades e aos 
requisitos dispostos na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, da regularidade 
procedimental e, em especial, quanto ao respectivo. 
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ausência de projeto básico (plantas arquitetônicas), 
promovendo a revisão do ato de aprovação da prestação 
de contas, em especial quanto aos preços pagos pela obra 
ou serviço, encaminhando cópia dos autos, caso 
evidenciada a prática de favorecimento ou sobrepreço ao 
Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado; e 
 
f) quanto ao Contrato de Repasse nº 102.942-30, proceder 
fiscalização no objeto do contrato com análise da 
documentação não disponibilizada (processos licitatórios), 
encaminhando parecer conclusivo das áreas técnicas 
quanto ao atingimento do objetivo e a avaliação da 
legalidade. 

179228 500 

6. Neste item, são destacadas as recomendações de 
medidas específicas por parte da Secretaria de 
Desenvolvimento Territorial (SDT/MDA) para 
implementação com vistas a sanar os fatos apontados. 
Recomendamos à SDT/MDA para: 
 
a) no que tange ao Contrato de Repasse 122.610-43 (Siafi 
443130), solicita à CEF que  promova a revisão do ato de 
aprovação da prestação de contas, em vista das ressalvas 
apontadas nas alíneas “a”, “b” e “c” do item 5.3 justificando 
cada item alterado ou não cumprido, providenciando, se 
for o caso, o ressarcimento dos valores pagos a maior e 
instaurando, caso não devolvidos os valores, Tomada de 
Contas Especial, nos termos da IN TCU 35/2000. De outro 
lado, caso confirmadas as ressalvas e não tendo elas sido 
consideradas por pareceristas, apurar responsabilidade 
pela aprovação da Prestação de Contas sem que o objeto 
tivesse sido concluído, acompanhando a implementação 
das medidas elencadas; 
 

A SDT encaminhou o Ofício 0275/2007SUREP/GEATO, DE 12/03/2007, 
apresentando justificativas quanto ao Contratos de Repasse 102.942-30, 
122.610-43 e 150.104-06. 
 
Informou que por um lapso da Secretaria a Prefeitura Municipal de Gararu/SE, 
não foi notificada pra sanear as impropriedades apontadas quanto aos 
contratos 102942-30 e 150104-06, o que o fez por meio do Ofício SDT 
309/2007, de 21/03/2007. 
 
A CAIXA Informou o que segue: 
 
alínea "a". Quando da modificação autorizada do abastecimento de água do 
Povoado Querereu para os povoados Tijuco e Oitis, o Projeto comtemplava 
captação com capacidade de atendimento para os dois povoados, que são 
próximos, razão pela qual o seu custo não pode ser analisado isoladamente. 
No entanto os recursos disponíveis limitaram a execução da 1ª etapa do 
projeto, que abrange a captação com capacidade para atender os dois 
povoados (Povoado Tijuco e Oitis), e sistema de adutora com extensão até 
onde fosse possível alcançar com os recursos disponíveis, ficando a 
continuação para intervenção posterior. 
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b) quanto aos Contratos de Repasse 102.942-30 (Siafi 
409484) e 150.104-06 (Siafi 474213), nos quais foram 
constatados desvio de finalidade na utilização do trator 
agrícola, marca Massey Ferguson, e a existência de 
equipamentos agrícolas para a agroindústria de laticínios 
no Povoado São Mateus e retroescavadeira, marca Massey 
Ferguson, adquiridos e sem utilização para: 
 
b.1) notificar a Prefeitura de Gararu/SE com vistas a 
apuração dos fatos, adequando a utilização dos bens aos 
objetivos definidos nos Contratos de Repasse; e 
 
b.2) avaliar a conveniência de agendar reunião com a 
Prefeitura e o Ministério Público Estadual, para firmatura 
de Termo de Ajuste de Conduta – TAC, como conseqüência 
da notificação retro e registro formal de responsabilidade. 
 
c) atuar junto à Prefeitura de Gararu/SE para a localização 
do arado hidráulico de 03 discos (R$ 2.600,00) e da carreta 
de 04 toneladas com pneus (R$ 2.900,00), adquiridos com 
recursos do Contrato de Repasse 102.942-30 (Siafi 
409484), informando esta SFC/CGU. Caso não localizados, 
notificá-la para a devolução do valor de R$ 5.500,00 
referente a esses equipamentos; 
 
 
 
d) notificar a Prefeitura de Gararu/SE para adotar medidas 
junto a empresa responsável pelos serviços realizados no 
reservatório elevado e casa de farinha com vistas a elidir os 
fatos apontados, em especial quanto a existência de 
infiltrações na parte inferior do reservatório elevado e 
baixa qualidade na execução dos serviços de reforma da 

 
As informações corroboram com as conclusões do engenheiro da CGU, quanto 
ao não desvio dos recursos. 
 
Alínea "b" a vistoria que apontou a execução plena dos serviços (100% R$ 
7.000,00) foi efetuada em 11.02.2002, estando o imóvel em perfeitas 
condições físicas conforme RAE nº 01. Não procede, portanto, a informação 
de vistoria em 18/10/2005. 
 
Salientou que quando da fiscalizãção da CGU em 24/05/2006, o imóvel já 
contava com aproximadamente 3,5 anos, portanto, carente de conservação e 
desgastado pelo uso. 
 
Salientou, ainda, a responsabilidade formal da Prefeitura Municipal de Garuru 
quanto a manutenção das metas contrato de Repasse em causa. 
 
Quanto aos apontamentos relacionados aos processos licitatórios, salientou 
que, de acordo com o Contrato de Prestação de Serviços (CPS) vigente, a CAIXA 
deve adotar as seguintes providências relativas ao processo licitatóriio: 
 
Verificar o termo de homologação, o despacho de adjudicação, a publicidade 
pertinente (este último a partir de 27/05/2004); 
 
Verificar a planilha de custos do licitante vencedor e sua compatibilidade com 
os custos aprovados pela CAIXA; e 
 
Verificar o enquadramento do objeto licitado com o efetivamente contratado; 
 
A partir de 12/04/2005, juntar Declaração de advogado não participante do 
processo licitatório  firmando que a licitação atendeu às formalidades e aos 
requisitos dispostos na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, da regularidade 
procedimental e, em especial, quanto ao respectivo. 
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Casa de Farinha, caso contrário, adotar as medidas 
administrativas e judiciais para responsabilização do 
prestador de serviço e ressarcimento ao  Erário nos valores 
de R$ 54.996,45 e R$ 7.000,00, respectivamente, 
mantendo esta SFC/CGU-PR informada; 
 
e) quanto aos Contratos de Repasse 122.610-43 (convite nº 
023/04) e 150.104-06 (convite nº 007/2004) oficiar a CEF 
para notificar o Escritório de Negócio respectivo para maior 
rigor na análise dos processos licitatórios com fuga de 
procedimento na modalidade de Tomada de Preços e 
ausência de projeto básico (plantas arquitetônicas), 
promovendo a revisão do ato de aprovação da prestação 
de contas, em especial quanto aos preços pagos pela obra 
ou serviço, encaminhando cópia dos autos, caso 
evidenciada a prática de favorecimento ou sobrepreço ao 
Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado; e 
 
f) quanto ao Contrato de Repasse nº 102.942-30, proceder 
fiscalização no objeto do contrato com análise da 
documentação não disponibilizada (processos licitatórios), 
encaminhando parecer conclusivo das áreas técnicas 
quanto ao atingimento do objetivo e a avaliação da 
legalidade. 

179229 500 

6. Neste item, são destacadas as recomendações de 
medidas específicas por parte da Secretaria de 
Desenvolvimento Territorial (SDT/MDA) para 
implementação com vistas a sanar os fatos apontados. 
Recomendamos à SDT/MDA para: 
 
a) no que tange ao Contrato de Repasse 122.610-43 (Siafi 
443130), solicita à CEF que  promova a revisão do ato de 
aprovação da prestação de contas, em vista das ressalvas 

A SDT encaminhou o Ofício 0275/2007SUREP/GEATO, DE 12/03/2007, 
apresentando justificativas quanto ao Contratos de Repasse 102.942-30, 
122.610-43 e 150.104-06. 
 
Informou que por um lapso da Secretaria a Prefeitura Municipal de Gararu/SE, 
não foi notificada pra sanear as impropriedades apontadas quanto aos 
contratos 102942-30 e 150104-06, o que o fez por meio do Ofício SDT 
309/2007, de 21/03/2007. 
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apontadas nas alíneas “a”, “b” e “c” do item 5.3 justificando 
cada item alterado ou não cumprido, providenciando, se 
for o caso, o ressarcimento dos valores pagos a maior e 
instaurando, caso não devolvidos os valores, Tomada de 
Contas Especial, nos termos da IN TCU 35/2000. De outro 
lado, caso confirmadas as ressalvas e não tendo elas sido 
consideradas por pareceristas, apurar responsabilidade 
pela aprovação da Prestação de Contas sem que o objeto 
tivesse sido concluído, acompanhando a implementação 
das medidas elencadas; 
 
b) quanto aos Contratos de Repasse 102.942-30 (Siafi 
409484) e 150.104-06 (Siafi 474213), nos quais foram 
constatados desvio de finalidade na utilização do trator 
agrícola, marca Massey Ferguson, e a existência de 
equipamentos agrícolas para a agroindústria de laticínios 
no Povoado São Mateus e retroescavadeira, marca Massey 
Ferguson, adquiridos e sem utilização para: 
 
b.1) notificar a Prefeitura de Gararu/SE com vistas a 
apuração dos fatos, adequando a utilização dos bens aos 
objetivos definidos nos Contratos de Repasse; e 
 
b.2) avaliar a conveniência de agendar reunião com a 
Prefeitura e o Ministério Público Estadual, para firmatura 
de Termo de Ajuste de Conduta – TAC, como conseqüência 
da notificação retro e registro formal de responsabilidade. 
 
c) atuar junto à Prefeitura de Gararu/SE para a localização 
do arado hidráulico de 03 discos (R$ 2.600,00) e da carreta 
de 04 toneladas com pneus (R$ 2.900,00), adquiridos com 
recursos do Contrato de Repasse 102.942-30 (Siafi 
409484), informando esta SFC/CGU. Caso não localizados, 

A CAIXA Informou o que segue: 
 
alínea "a". Quando da modificação autorizada do abastecimento de água do 
Povoado Querereu para os povoados Tijuco e Oitis, o Projeto comtemplava 
captação com capacidade de atendimento para os dois povoados, que são 
próximos, razão pela qual o seu custo não pode ser analisado isoladamente. 
No entanto os recursos disponíveis limitaram a execução da 1ª etapa do 
projeto, que abrange a captação com capacidade para atender os dois 
povoados (Povoado Tijuco e Oitis), e sistema de adutora com extensão até 
onde fosse possível alcançar com os recursos disponíveis, ficando a 
continuação para intervenção posterior. 
 
As informações corroboram com as conclusões do engenheiro da CGU, quanto 
ao não desvio dos recursos. 
 
Alínea "b" a vistoria que apontou a execução plena dos serviços (100% R$ 
7.000,00) foi efetuada em 11.02.2002, estando o imóvel em perfeitas 
condições físicas conforme RAE nº 01. Não procede, portanto, a informação 
de vistoria em 18/10/2005. 
 
Salientou que quando da fiscalizãção da CGU em 24/05/2006, o imóvel já 
contava com aproximadamente 3,5 anos, portanto, carente de conservação e 
desgastado pelo uso. 
 
Salientou, ainda, a responsabilidade formal da Prefeitura Municipal de Garuru 
quanto a manutenção das metas contrato de Repasse em causa. 
 
Quanto aos apontamentos relacionados aos processos licitatórios, salientou 
que, de acordo com o Contrato de Prestação de Serviços (CPS) vigente, a CAIXA 
deve adotar as seguintes providências relativas ao processo licitatóriio: 
 
Verificar o termo de homologação, o despacho de adjudicação, a publicidade 
pertinente (este último a partir de 27/05/2004); 
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notificá-la para a devolução do valor de R$ 5.500,00 
referente a esses equipamentos; 
 
 
 
d) notificar a Prefeitura de Gararu/SE para adotar medidas 
junto a empresa responsável pelos serviços realizados no 
reservatório elevado e casa de farinha com vistas a elidir os 
fatos apontados, em especial quanto a existência de 
infiltrações na parte inferior do reservatório elevado e 
baixa qualidade na execução dos serviços de reforma da 
Casa de Farinha, caso contrário, adotar as medidas 
administrativas e judiciais para responsabilização do 
prestador de serviço e ressarcimento ao  Erário nos valores 
de R$ 54.996,45 e R$ 7.000,00, respectivamente, 
mantendo esta SFC/CGU-PR informada; 
 
e) quanto aos Contratos de Repasse 122.610-43 (convite nº 
023/04) e 150.104-06 (convite nº 007/2004) oficiar a CEF 
para notificar o Escritório de Negócio respectivo para maior 
rigor na análise dos processos licitatórios com fuga de 
procedimento na modalidade de Tomada de Preços e 
ausência de projeto básico (plantas arquitetônicas), 
promovendo a revisão do ato de aprovação da prestação 
de contas, em especial quanto aos preços pagos pela obra 
ou serviço, encaminhando cópia dos autos, caso 
evidenciada a prática de favorecimento ou sobrepreço ao 
Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado; e 
 
f) quanto ao Contrato de Repasse nº 102.942-30, proceder 
fiscalização no objeto do contrato com análise da 
documentação não disponibilizada (processos licitatórios), 
encaminhando parecer conclusivo das áreas técnicas 

 
Verificar a planilha de custos do licitante vencedor e sua compatibilidade com 
os custos aprovados pela CAIXA; e 
 
Verificar o enquadramento do objeto licitado com o efetivamente contratado; 
 
A partir de 12/04/2005, juntar Declaração de advogado não participante do 
processo licitatório  firmando que a licitação atendeu às formalidades e aos 
requisitos dispostos na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, da regularidade 
procedimental e, em especial, quanto ao respectivo. 
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quanto ao atingimento do objetivo e a avaliação da 
legalidade. 

179229 501 

6. Neste item, são destacadas as recomendações de 
medidas específicas por parte da Secretaria de 
Desenvolvimento Territorial (SDT/MDA) para 
implementação com vistas a sanar os fatos apontados. 
Recomendamos à SDT/MDA para: 
 
a) no que tange ao Contrato de Repasse 122.610-43 (Siafi 
443130), solicita à CEF que  promova a revisão do ato de 
aprovação da prestação de contas, em vista das ressalvas 
apontadas nas alíneas “a”, “b” e “c” do item 5.3 justificando 
cada item alterado ou não cumprido, providenciando, se 
for o caso, o ressarcimento dos valores pagos a maior e 
instaurando, caso não devolvidos os valores, Tomada de 
Contas Especial, nos termos da IN TCU 35/2000. De outro 
lado, caso confirmadas as ressalvas e não tendo elas sido 
consideradas por pareceristas, apurar responsabilidade 
pela aprovação da Prestação de Contas sem que o objeto 
tivesse sido concluído, acompanhando a implementação 
das medidas elencadas; 
 
b) quanto aos Contratos de Repasse 102.942-30 (Siafi 
409484) e 150.104-06 (Siafi 474213), nos quais foram 
constatados desvio de finalidade na utilização do trator 
agrícola, marca Massey Ferguson, e a existência de 
equipamentos agrícolas para a agroindústria de laticínios 
no Povoado São Mateus e retroescavadeira, marca Massey 
Ferguson, adquiridos e sem utilização para: 
 
b.1) notificar a Prefeitura de Gararu/SE com vistas a 
apuração dos fatos, adequando a utilização dos bens aos 
objetivos definidos nos Contratos de Repasse; e 

A SDT encaminhou o Ofício 0275/2007SUREP/GEATO, DE 12/03/2007, 
apresentando justificativas quanto ao Contratos de Repasse 102.942-30, 
122.610-43 e 150.104-06. 
 
Informou que por um lapso da Secretaria a Prefeitura Municipal de Gararu/SE, 
não foi notificada pra sanear as impropriedades apontadas quanto aos 
contratos 102942-30 e 150104-06, o que o fez por meio do Ofício SDT 
309/2007, de 21/03/2007. 
 
A CAIXA Informou o que segue: 
 
alínea "a". Quando da modificação autorizada do abastecimento de água do 
Povoado Querereu para os povoados Tijuco e Oitis, o Projeto comtemplava 
captação com capacidade de atendimento para os dois povoados, que são 
próximos, razão pela qual o seu custo não pode ser analisado isoladamente. 
No entanto os recursos disponíveis limitaram a execução da 1ª etapa do 
projeto, que abrange a captação com capacidade para atender os dois 
povoados (Povoado Tijuco e Oitis), e sistema de adutora com extensão até 
onde fosse possível alcançar com os recursos disponíveis, ficando a 
continuação para intervenção posterior. 
 
As informações corroboram com as conclusões do engenheiro da CGU, quanto 
ao não desvio dos recursos. 
 
Alínea "b" a vistoria que apontou a execução plena dos serviços (100% R$ 
7.000,00) foi efetuada em 11.02.2002, estando o imóvel em perfeitas 
condições físicas conforme RAE nº 01. Não procede, portanto, a informação 
de vistoria em 18/10/2005. 
 
Salientou que quando da fiscalizãção da CGU em 24/05/2006, o imóvel já 
contava com aproximadamente 3,5 anos, portanto, carente de conservação e 
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b.2) avaliar a conveniência de agendar reunião com a 
Prefeitura e o Ministério Público Estadual, para firmatura 
de Termo de Ajuste de Conduta – TAC, como conseqüência 
da notificação retro e registro formal de responsabilidade. 
 
c) atuar junto à Prefeitura de Gararu/SE para a localização 
do arado hidráulico de 03 discos (R$ 2.600,00) e da carreta 
de 04 toneladas com pneus (R$ 2.900,00), adquiridos com 
recursos do Contrato de Repasse 102.942-30 (Siafi 
409484), informando esta SFC/CGU. Caso não localizados, 
notificá-la para a devolução do valor de R$ 5.500,00 
referente a esses equipamentos; 
 
d) notificar a Prefeitura de Gararu/SE para adotar medidas 
junto a empresa responsável pelos serviços realizados no 
reservatório elevado e casa de farinha com vistas a elidir os 
fatos apontados, em especial quanto a existência de 
infiltrações na parte inferior do reservatório elevado e 
baixa qualidade na execução dos serviços de reforma da 
Casa de Farinha, caso contrário, adotar as medidas 
administrativas e judiciais para responsabilização do 
prestador de serviço e ressarcimento ao  Erário nos valores 
de R$ 54.996,45 e R$ 7.000,00, respectivamente, 
mantendo esta SFC/CGU-PR informada; 
 
e) quanto aos Contratos de Repasse 122.610-43 (convite nº 
023/04) e 150.104-06 (convite nº 007/2004) oficiar a CEF 
para notificar o Escritório de Negócio respectivo para maior 
rigor na análise dos processos licitatórios com fuga de 
procedimento na modalidade de Tomada de Preços e 
ausência de projeto básico (plantas arquitetônicas), 
promovendo a revisão do ato de aprovação da prestação 

desgastado pelo uso. 
 
Salientou, ainda, a responsabilidade formal da Prefeitura Municipal de Garuru 
quanto a manutenção das metas contrato de Repasse em causa. 
 
Quanto aos apontamentos relacionados aos processos licitatórios, salientou 
que, de acordo com o Contrato de Prestação de Serviços (CPS) vigente, a CAIXA 
deve adotar as seguintes providências relativas ao processo licitatóriio: 
 
Verificar o termo de homologação, o despacho de adjudicação, a publicidade 
pertinente (este último a partir de 27/05/2004); 
 
Verificar a planilha de custos do licitante vencedor e sua compatibilidade com 
os custos aprovados pela CAIXA; e 
 
Verificar o enquadramento do objeto licitado com o efetivamente contratado; 
 
A partir de 12/04/2005, juntar Declaração de advogado não participante do 
processo licitatório  firmando que a licitação atendeu às formalidades e aos 
requisitos dispostos na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, da regularidade 
procedimental e, em especial, quanto ao respectivo. 
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de contas, em especial quanto aos preços pagos pela obra 
ou serviço, encaminhando cópia dos autos, caso 
evidenciada a prática de favorecimento ou sobrepreço ao 
Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado; e 
 
f) quanto ao Contrato de Repasse nº 102.942-30, proceder 
fiscalização no objeto do contrato com análise da 
documentação não disponibilizada (processos licitatórios), 
encaminhando parecer conclusivo das áreas técnicas 
quanto ao atingimento do objetivo e a avaliação da 
legalidade. 

179231 501 

6. Neste item, são destacadas as recomendações de 
medidas específicas por parte da Secretaria de 
Desenvolvimento Territorial (SDT/MDA) para 
implementação com vistas a sanar os fatos apontados. 
Recomendamos à SDT/MDA para: 
 
a) no que tange ao Contrato de Repasse 122.610-43 (Siafi 
443130), solicita à CEF que  promova a revisão do ato de 
aprovação da prestação de contas, em vista das ressalvas 
apontadas nas alíneas “a”, “b” e “c” do item 5.3 justificando 
cada item alterado ou não cumprido, providenciando, se 
for o caso, o ressarcimento dos valores pagos a maior e 
instaurando, caso não devolvidos os valores, Tomada de 
Contas Especial, nos termos da IN TCU 35/2000. De outro 
lado, caso confirmadas as ressalvas e não tendo elas sido 
consideradas por pareceristas, apurar responsabilidade 
pela aprovação da Prestação de Contas sem que o objeto 
tivesse sido concluído, acompanhando a implementação 
das medidas elencadas; 
 
b) quanto aos Contratos de Repasse 102.942-30 (Siafi 
409484) e 150.104-06 (Siafi 474213), nos quais foram 

A SDT encaminhou o Ofício 0275/2007SUREP/GEATO, DE 12/03/2007, 
apresentando justificativas quanto ao Contratos de Repasse 102.942-30, 
122.610-43 e 150.104-06. 
 
Informou que por um lapso da Secretaria a Prefeitura Municipal de Gararu/SE, 
não foi notificada pra sanear as impropriedades apontadas quanto aos 
contratos 102942-30 e 150104-06, o que o fez por meio do Ofício SDT 
309/2007, de 21/03/2007. 
 
A CAIXA Informou o que segue: 
 
alínea "a". Quando da modificação autorizada do abastecimento de água do 
Povoado Querereu para os povoados Tijuco e Oitis, o Projeto comtemplava 
captação com capacidade de atendimento para os dois povoados, que são 
próximos, razão pela qual o seu custo não pode ser analisado isoladamente. 
No entanto os recursos disponíveis limitaram a execução da 1ª etapa do 
projeto, que abrange a captação com capacidade para atender os dois 
povoados (Povoado Tijuco e Oitis), e sistema de adutora com extensão até 
onde fosse possível alcançar com os recursos disponíveis, ficando a 
continuação para intervenção posterior. 
 
As informações corroboram com as conclusões do engenheiro da CGU, quanto 
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constatados desvio de finalidade na utilização do trator 
agrícola, marca Massey Ferguson, e a existência de 
equipamentos agrícolas para a agroindústria de laticínios 
no Povoado São Mateus e retroescavadeira, marca Massey 
Ferguson, adquiridos e sem utilização para: 
 
b.1) notificar a Prefeitura de Gararu/SE com vistas a 
apuração dos fatos, adequando a utilização dos bens aos 
objetivos definidos nos Contratos de Repasse; e 
 
b.2) avaliar a conveniência de agendar reunião com a 
Prefeitura e o Ministério Público Estadual, para firmatura 
de Termo de Ajuste de Conduta – TAC, como conseqüência 
da notificação retro e registro formal de responsabilidade. 
 
c) atuar junto à Prefeitura de Gararu/SE para a localização 
do arado hidráulico de 03 discos (R$ 2.600,00) e da carreta 
de 04 toneladas com pneus (R$ 2.900,00), adquiridos com 
recursos do Contrato de Repasse 102.942-30 (Siafi 
409484), informando esta SFC/CGU. Caso não localizados, 
notificá-la para a devolução do valor de R$ 5.500,00 
referente a esses equipamentos; 
 
d) notificar a Prefeitura de Gararu/SE para adotar medidas 
junto a empresa responsável pelos serviços realizados no 
reservatório elevado e casa de farinha com vistas a elidir os 
fatos apontados, em especial quanto a existência de 
infiltrações na parte inferior do reservatório elevado e 
baixa qualidade na execução dos serviços de reforma da 
Casa de Farinha, caso contrário, adotar as medidas 
administrativas e judiciais para responsabilização do 
prestador de serviço e ressarcimento ao  Erário nos valores 
de R$ 54.996,45 e R$ 7.000,00, respectivamente, 

ao não desvio dos recursos. 
 
Alínea "b" a vistoria que apontou a execução plena dos serviços (100% R$ 
7.000,00) foi efetuada em 11.02.2002, estando o imóvel em perfeitas 
condições físicas conforme RAE nº 01. Não procede, portanto, a informação 
de vistoria em 18/10/2005. 
 
Salientou que quando da fiscalizãção da CGU em 24/05/2006, o imóvel já 
contava com aproximadamente 3,5 anos, portanto, carente de conservação e 
desgastado pelo uso. 
 
Salientou, ainda, a responsabilidade formal da Prefeitura Municipal de Garuru 
quanto a manutenção das metas contrato de Repasse em causa. 
 
Quanto aos apontamentos relacionados aos processos licitatórios, salientou 
que, de acordo com o Contrato de Prestação de Serviços (CPS) vigente, a CAIXA 
deve adotar as seguintes providências relativas ao processo licitatóriio: 
 
Verificar o termo de homologação, o despacho de adjudicação, a publicidade 
pertinente (este último a partir de 27/05/2004); 
 
Verificar a planilha de custos do licitante vencedor e sua compatibilidade com 
os custos aprovados pela CAIXA; e 
 
Verificar o enquadramento do objeto licitado com o efetivamente contratado; 
 
A partir de 12/04/2005, juntar Declaração de advogado não participante do 
processo licitatório  firmando que a licitação atendeu às formalidades e aos 
requisitos dispostos na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, da regularidade 
procedimental e, em especial, quanto ao respectivo. 
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mantendo esta SFC/CGU-PR informada; 
 
 
 
e) quanto aos Contratos de Repasse 122.610-43 (convite nº 
023/04) e 150.104-06 (convite nº 007/2004) oficiar a CEF 
para notificar o Escritório de Negócio respectivo para maior 
rigor na análise dos processos licitatórios com fuga de 
procedimento na modalidade de Tomada de Preços e 
ausência de projeto básico (plantas arquitetônicas), 
promovendo a revisão do ato de aprovação da prestação 
de contas, em especial quanto aos preços pagos pela obra 
ou serviço, encaminhando cópia dos autos, caso 
evidenciada a prática de favorecimento ou sobrepreço ao 
Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado; e 
 
f) quanto ao Contrato de Repasse nº 102.942-30, proceder 
fiscalização no objeto do contrato com análise da 
documentação não disponibilizada (processos licitatórios), 
encaminhando parecer conclusivo das áreas técnicas 
quanto ao atingimento do objetivo e a avaliação da 
legalidade. 

179226 500 

6. Neste item, são destacadas as recomendações de 
medidas específicas por parte da Secretaria de 
Desenvolvimento Territorial (SDT/MDA) para 
implementação com vistas a sanar os fatos apontados. 
Recomendamos à SDT/MDA para: 
 
a) no que tange ao Contrato de Repasse 122.610-43 (Siafi 
443130), solicita à CEF que  promova a revisão do ato de 
aprovação da prestação de contas, em vista das ressalvas 
apontadas nas alíneas “a”, “b” e “c” do item 5.3 justificando 
cada item alterado ou não cumprido, providenciando, se 

A SDT encaminhou o Ofício 0275/2007SUREP/GEATO, DE 12/03/2007, 
apresentando justificativas quanto ao Contratos de Repasse 102.942-30, 
122.610-43 e 150.104-06. 
 
Informou que por um lapso da Secretaria a Prefeitura Municipal de Gararu/SE, 
não foi notificada pra sanear as impropriedades apontadas quanto aos 
contratos 102942-30 e 150104-06, o que o fez por meio do Ofício SDT 
309/2007, de 21/03/2007. 
 
A CAIXA Informou o que segue: 
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for o caso, o ressarcimento dos valores pagos a maior e 
instaurando, caso não devolvidos os valores, Tomada de 
Contas Especial, nos termos da IN TCU 35/2000. De outro 
lado, caso confirmadas as ressalvas e não tendo elas sido 
consideradas por pareceristas, apurar responsabilidade 
pela aprovação da Prestação de Contas sem que o objeto 
tivesse sido concluído, acompanhando a implementação 
das medidas elencadas; 
 
 
 
b) quanto aos Contratos de Repasse 102.942-30 (Siafi 
409484) e 150.104-06 (Siafi 474213), nos quais foram 
constatados desvio de finalidade na utilização do trator 
agrícola, marca Massey Ferguson, e a existência de 
equipamentos agrícolas para a agroindústria de laticínios 
no Povoado São Mateus e retroescavadeira, marca Massey 
Ferguson, adquiridos e sem utilização para: 
 
b.1) notificar a Prefeitura de Gararu/SE com vistas a 
apuração dos fatos, adequando a utilização dos bens aos 
objetivos definidos nos Contratos de Repasse; e 
 
b.2) avaliar a conveniência de agendar reunião com a 
Prefeitura e o Ministério Público Estadual, para firmatura 
de Termo de Ajuste de Conduta – TAC, como conseqüência 
da notificação retro e registro formal de responsabilidade. 
 
c) atuar junto à Prefeitura de Gararu/SE para a localização 
do arado hidráulico de 03 discos (R$ 2.600,00) e da carreta 
de 04 toneladas com pneus (R$ 2.900,00), adquiridos com 
recursos do Contrato de Repasse 102.942-30 (Siafi 
409484), informando esta SFC/CGU. Caso não localizados, 

alínea "a". Quando da modificação autorizada do abastecimento de água do 
Povoado Querereu para os povoados Tijuco e Oitis, o Projeto comtemplava 
captação com capacidade de atendimento para os dois povoados, que são 
próximos, razão pela qual o seu custo não pode ser analisado isoladamente. 
No entanto os recursos disponíveis limitaram a execução da 1ª etapa do 
projeto, que abrange a captação com capacidade para atender os dois 
povoados (Povoado Tijuco e Oitis), e sistema de adutora com extensão até 
onde fosse possível alcançar com os recursos disponíveis, ficando a 
continuação para intervenção posterior. 
 
As informações corroboram com as conclusões do engenheiro da CGU, quanto 
ao não desvio dos recursos. 
 
Alínea "b" a vistoria que apontou a execução plena dos serviços (100% R$ 
7.000,00) foi efetuada em 11.02.2002, estando o imóvel em perfeitas 
condições físicas conforme RAE nº 01. Não procede, portanto, a informação 
de vistoria em 18/10/2005. 
 
Salientou que quando da fiscalizãção da CGU em 24/05/2006, o imóvel já 
contava com aproximadamente 3,5 anos, portanto, carente de conservação e 
desgastado pelo uso. 
 
Salientou, ainda, a responsabilidade formal da Prefeitura Municipal de Garuru 
quanto a manutenção das metas contrato de Repasse em causa. 
 
Quanto aos apontamentos relacionados aos processos licitatórios, salientou 
que, de acordo com o Contrato de Prestação de Serviços (CPS) vigente, a CAIXA 
deve adotar as seguintes providências relativas ao processo licitatóriio: 
 
Verificar o termo de homologação, o despacho de adjudicação, a publicidade 
pertinente (este último a partir de 27/05/2004); 
 



 

 172 

A
N

EX
O

S 
E 

A
P

ÊN
D

IC
ES

 

notificá-la para a devolução do valor de R$ 5.500,00 
referente a esses equipamentos; 
 
d) notificar a Prefeitura de Gararu/SE para adotar medidas 
junto a empresa responsável pelos serviços realizados no 
reservatório elevado e casa de farinha com vistas a elidir os 
fatos apontados, em especial quanto a existência de 
infiltrações na parte inferior do reservatório elevado e 
baixa qualidade na execução dos serviços de reforma da 
Casa de Farinha, caso contrário, adotar as medidas 
administrativas e judiciais para responsabilização do 
prestador de serviço e ressarcimento ao  Erário nos valores 
de R$ 54.996,45 e R$ 7.000,00, respectivamente, 
mantendo esta SFC/CGU-PR informada; 
 
e) quanto aos Contratos de Repasse 122.610-43 (convite nº 
023/04) e 150.104-06 (convite nº 007/2004) oficiar a CEF 
para notificar o Escritório de Negócio respectivo para maior 
rigor na análise dos processos licitatórios com fuga de 
procedimento na modalidade de Tomada de Preços e 
ausência de projeto básico (plantas arquitetônicas), 
promovendo a revisão do ato de aprovação da prestação 
de contas, em especial quanto aos preços pagos pela obra 
ou serviço, encaminhando cópia dos autos, caso 
evidenciada a prática de favorecimento ou sobrepreço ao 
Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado; e 
 
f) quanto ao Contrato de Repasse nº 102.942-30, proceder 
fiscalização no objeto do contrato com análise da 
documentação não disponibilizada (processos licitatórios), 
encaminhando parecer conclusivo das áreas técnicas 
quanto ao atingimento do objetivo e a avaliação da 
legalidade. 

Verificar a planilha de custos do licitante vencedor e sua compatibilidade com 
os custos aprovados pela CAIXA; e 
 
Verificar o enquadramento do objeto licitado com o efetivamente contratado; 
 
A partir de 12/04/2005, juntar Declaração de advogado não participante do 
processo licitatório  firmando que a licitação atendeu às formalidades e aos 
requisitos dispostos na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, da regularidade 
procedimental e, em especial, quanto ao respectivo. 
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179227 500 

6. Neste item, são destacadas as recomendações de 
medidas específicas por parte da Secretaria de 
Desenvolvimento Territorial (SDT/MDA) para 
implementação com vistas a sanar os fatos apontados. 
Recomendamos à SDT/MDA para: 
 
a) no que tange ao Contrato de Repasse 122.610-43 (Siafi 
443130), solicita à CEF que  promova a revisão do ato de 
aprovação da prestação de contas, em vista das ressalvas 
apontadas nas alíneas “a”, “b” e “c” do item 5.3 justificando 
cada item alterado ou não cumprido, providenciando, se 
for o caso, o ressarcimento dos valores pagos a maior e 
instaurando, caso não devolvidos os valores, Tomada de 
Contas Especial, nos termos da IN TCU 35/2000. De outro 
lado, caso confirmadas as ressalvas e não tendo elas sido 
consideradas por pareceristas, apurar responsabilidade 
pela aprovação da Prestação de Contas sem que o objeto 
tivesse sido concluído, acompanhando a implementação 
das medidas elencadas; 
 
b) quanto aos Contratos de Repasse 102.942-30 (Siafi 
409484) e 150.104-06 (Siafi 474213), nos quais foram 
constatados desvio de finalidade na utilização do trator 
agrícola, marca Massey Ferguson, e a existência de 
equipamentos agrícolas para a agroindústria de laticínios 
no Povoado São Mateus e retroescavadeira, marca Massey 
Ferguson, adquiridos e sem utilização para: 
 
b.1) notificar a Prefeitura de Gararu/SE com vistas a 
apuração dos fatos, adequando a utilização dos bens aos 
objetivos definidos nos Contratos de Repasse; e 
 
b.2) avaliar a conveniência de agendar reunião com a 

A SDT encaminhou o Ofício 0275/2007SUREP/GEATO, DE 12/03/2007, 
apresentando justificativas quanto ao Contratos de Repasse 102.942-30, 
122.610-43 e 150.104-06. 
 
Informou que por um lapso da Secretaria a Prefeitura Municipal de Gararu/SE, 
não foi notificada pra sanear as impropriedades apontadas quanto aos 
contratos 102942-30 e 150104-06, o que o fez por meio do Ofício SDT 
309/2007, de 21/03/2007. 
 
A CAIXA Informou o que segue: 
 
alínea "a". Quando da modificação autorizada do abastecimento de água do 
Povoado Querereu para os povoados Tijuco e Oitis, o Projeto comtemplava 
captação com capacidade de atendimento para os dois povoados, que são 
próximos, razão pela qual o seu custo não pode ser analisado isoladamente. 
No entanto os recursos disponíveis limitaram a execução da 1ª etapa do 
projeto, que abrange a captação com capacidade para atender os dois 
povoados (Povoado Tijuco e Oitis), e sistema de adutora com extensão até 
onde fosse possível alcançar com os recursos disponíveis, ficando a 
continuação para intervenção posterior. 
 
As informações corroboram com as conclusões do engenheiro da CGU, quanto 
ao não desvio dos recursos. 
 
Alínea "b" a vistoria que apontou a execução plena dos serviços (100% R$ 
7.000,00) foi efetuada em 11.02.2002, estando o imóvel em perfeitas 
condições físicas conforme RAE nº 01. Não procede, portanto, a informação 
de vistoria em 18/10/2005. 
 
Salientou que quando da fiscalizãção da CGU em 24/05/2006, o imóvel já 
contava com aproximadamente 3,5 anos, portanto, carente de conservação e 
desgastado pelo uso. 
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Prefeitura e o Ministério Público Estadual, para firmatura 
de Termo de Ajuste de Conduta – TAC, como conseqüência 
da notificação retro e registro formal de responsabilidade. 
 
c) atuar junto à Prefeitura de Gararu/SE para a localização 
do arado hidráulico de 03 discos (R$ 2.600,00) e da carreta 
de 04 toneladas com pneus (R$ 2.900,00), adquiridos com 
recursos do Contrato de Repasse 102.942-30 (Siafi 
409484), informando esta SFC/CGU. Caso não localizados, 
notificá-la para a devolução do valor de R$ 5.500,00 
referente a esses equipamentos; 
 
d) notificar a Prefeitura de Gararu/SE para adotar medidas 
junto a empresa responsável pelos serviços realizados no 
reservatório elevado e casa de farinha com vistas a elidir os 
fatos apontados, em especial quanto a existência de 
infiltrações na parte inferior do reservatório elevado e 
baixa qualidade na execução dos serviços de reforma da 
Casa de Farinha, caso contrário, adotar as medidas 
administrativas e judiciais para responsabilização do 
prestador de serviço e ressarcimento ao  Erário nos valores 
de R$ 54.996,45 e R$ 7.000,00, respectivamente, 
mantendo esta SFC/CGU-PR informada; 
 
e) quanto aos Contratos de Repasse 122.610-43 (convite nº 
023/04) e 150.104-06 (convite nº 007/2004) oficiar a CEF 
para notificar o Escritório de Negócio respectivo para maior 
rigor na análise dos processos licitatórios com fuga de 
procedimento na modalidade de Tomada de Preços e 
ausência de projeto básico (plantas arquitetônicas), 
promovendo a revisão do ato de aprovação da prestação 
de contas, em especial quanto aos preços pagos pela obra 
ou serviço, encaminhando cópia dos autos, caso 

Salientou, ainda, a responsabilidade formal da Prefeitura Municipal de Garuru 
quanto a manutenção das metas contrato de Repasse em causa. 
 
Quanto aos apontamentos relacionados aos processos licitatórios, salientou 
que, de acordo com o Contrato de Prestação de Serviços (CPS) vigente, a CAIXA 
deve adotar as seguintes providências relativas ao processo licitatóriio: 
 
Verificar o termo de homologação, o despacho de adjudicação, a publicidade 
pertinente (este último a partir de 27/05/2004); 
 
Verificar a planilha de custos do licitante vencedor e sua compatibilidade com 
os custos aprovados pela CAIXA; e 
 
Verificar o enquadramento do objeto licitado com o efetivamente contratado; 
 
A partir de 12/04/2005, juntar Declaração de advogado não participante do 
processo licitatório  firmando que a licitação atendeu às formalidades e aos 
requisitos dispostos na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, da regularidade 
procedimental e, em especial, quanto ao respectivo. 
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evidenciada a prática de favorecimento ou sobrepreço ao 
Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado; e 
 
f) quanto ao Contrato de Repasse nº 102.942-30, proceder 
fiscalização no objeto do contrato com análise da 
documentação não disponibilizada (processos licitatórios), 
encaminhando parecer conclusivo das áreas técnicas 
quanto ao atingimento do objetivo e a avaliação da 
legalidade. 

179230 500 

6. Neste item, são destacadas as recomendações de 
medidas específicas por parte da Secretaria de 
Desenvolvimento Territorial (SDT/MDA) para 
implementação com vistas a sanar os fatos apontados. 
Recomendamos à SDT/MDA para: 
 
a) no que tange ao Contrato de Repasse 122.610-43 (Siafi 
443130), solicita à CEF que  promova a revisão do ato de 
aprovação da prestação de contas, em vista das ressalvas 
apontadas nas alíneas “a”, “b” e “c” do item 5.3 justificando 
cada item alterado ou não cumprido, providenciando, se 
for o caso, o ressarcimento dos valores pagos a maior e 
instaurando, caso não devolvidos os valores, Tomada de 
Contas Especial, nos termos da IN TCU 35/2000. De outro 
lado, caso confirmadas as ressalvas e não tendo elas sido 
consideradas por pareceristas, apurar responsabilidade 
pela aprovação da Prestação de Contas sem que o objeto 
tivesse sido concluído, acompanhando a implementação 
das medidas elencadas; 
 
b) quanto aos Contratos de Repasse 102.942-30 (Siafi 
409484) e 150.104-06 (Siafi 474213), nos quais foram 
constatados desvio de finalidade na utilização do trator 
agrícola, marca Massey Ferguson, e a existência de 

A SDT encaminhou o Ofício 0275/2007SUREP/GEATO, DE 12/03/2007, 
apresentando justificativas quanto ao Contratos de Repasse 102.942-30, 
122.610-43 e 150.104-06. 
 
Informou que por um lapso da Secretaria a Prefeitura Municipal de Gararu/SE, 
não foi notificada pra sanear as impropriedades apontadas quanto aos 
contratos 102942-30 e 150104-06, o que o fez por meio do Ofício SDT 
309/2007, de 21/03/2007. 
 
A CAIXA Informou o que segue: 
 
alínea "a". Quando da modificação autorizada do abastecimento de água do 
Povoado Querereu para os povoados Tijuco e Oitis, o Projeto comtemplava 
captação com capacidade de atendimento para os dois povoados, que são 
próximos, razão pela qual o seu custo não pode ser analisado isoladamente. 
No entanto os recursos disponíveis limitaram a execução da 1ª etapa do 
projeto, que abrange a captação com capacidade para atender os dois 
povoados (Povoado Tijuco e Oitis), e sistema de adutora com extensão até 
onde fosse possível alcançar com os recursos disponíveis, ficando a 
continuação para intervenção posterior. 
 
As informações corroboram com as conclusões do engenheiro da CGU, quanto 
ao não desvio dos recursos. 
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equipamentos agrícolas para a agroindústria de laticínios 
no Povoado São Mateus e retroescavadeira, marca Massey 
Ferguson, adquiridos e sem utilização para: 
 
b.1) notificar a Prefeitura de Gararu/SE com vistas a 
apuração dos fatos, adequando a utilização dos bens aos 
objetivos definidos nos Contratos de Repasse; e 
 
b.2) avaliar a conveniência de agendar reunião com a 
Prefeitura e o Ministério Público Estadual, para firmatura 
de Termo de Ajuste de Conduta – TAC, como conseqüência 
da notificação retro e registro formal de responsabilidade. 
 
c) atuar junto à Prefeitura de Gararu/SE para a localização 
do arado hidráulico de 03 discos (R$ 2.600,00) e da carreta 
de 04 toneladas com pneus (R$ 2.900,00), adquiridos com 
recursos do Contrato de Repasse 102.942-30 (Siafi 
409484), informando esta SFC/CGU. Caso não localizados, 
notificá-la para a devolução do valor de R$ 5.500,00 
referente a esses equipamentos; 
 
d) notificar a Prefeitura de Gararu/SE para adotar medidas 
junto a empresa responsável pelos serviços realizados no 
reservatório elevado e casa de farinha com vistas a elidir os 
fatos apontados, em especial quanto a existência de 
infiltrações na parte inferior do reservatório elevado e 
baixa qualidade na execução dos serviços de reforma da 
Casa de Farinha, caso contrário, adotar as medidas 
administrativas e judiciais para responsabilização do 
prestador de serviço e ressarcimento ao  Erário nos valores 
de R$ 54.996,45 e R$ 7.000,00, respectivamente, 
mantendo esta SFC/CGU-PR informada; 
 

Alínea "b" a vistoria que apontou a execução plena dos serviços (100% R$ 
7.000,00) foi efetuada em 11.02.2002, estando o imóvel em perfeitas 
condições físicas conforme RAE nº 01. Não procede, portanto, a informação 
de vistoria em 18/10/2005. 
 
Salientou que quando da fiscalizãção da CGU em 24/05/2006, o imóvel já 
contava com aproximadamente 3,5 anos, portanto, carente de conservação e 
desgastado pelo uso. 
 
Salientou, ainda, a responsabilidade formal da Prefeitura Municipal de Garuru 
quanto a manutenção das metas contrato de Repasse em causa. 
 
Quanto aos apontamentos relacionados aos processos licitatórios, salientou 
que, de acordo com o Contrato de Prestação de Serviços (CPS) vigente, a CAIXA 
deve adotar as seguintes providências relativas ao processo licitatóriio: 
 
Verificar o termo de homologação, o despacho de adjudicação, a publicidade 
pertinente (este último a partir de 27/05/2004); 
 
Verificar a planilha de custos do licitante vencedor e sua compatibilidade com 
os custos aprovados pela CAIXA; e 
 
Verificar o enquadramento do objeto licitado com o efetivamente contratado; 
 
A partir de 12/04/2005, juntar Declaração de advogado não participante do 
processo licitatório  firmando que a licitação atendeu às formalidades e aos 
requisitos dispostos na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, da regularidade 
procedimental e, em especial, quanto ao respectivo. 
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e) quanto aos Contratos de Repasse 122.610-43 (convite nº 
023/04) e 150.104-06 (convite nº 007/2004) oficiar a CEF 
para notificar o Escritório de Negócio respectivo para maior 
rigor na análise dos processos licitatórios com fuga de 
procedimento na modalidade de Tomada de Preços e 
ausência de projeto básico (plantas arquitetônicas), 
promovendo a revisão do ato de aprovação da prestação 
de contas, em especial quanto aos preços pagos pela obra 
ou serviço, encaminhando cópia dos autos, caso 
evidenciada a prática de favorecimento ou sobrepreço ao 
Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado; e 
 
f) quanto ao Contrato de Repasse nº 102.942-30, proceder 
fiscalização no objeto do contrato com análise da 
documentação não disponibilizada (processos licitatórios), 
encaminhando parecer conclusivo das áreas técnicas 
quanto ao atingimento do objetivo e a avaliação da 
legalidade. 

179231 500 

6. Neste item, são destacadas as recomendações de 
medidas específicas por parte da Secretaria de 
Desenvolvimento Territorial (SDT/MDA) para 
implementação com vistas a sanar os fatos apontados. 
Recomendamos à SDT/MDA para: 
 
a) no que tange ao Contrato de Repasse 122.610-43 (Siafi 
443130), solicita à CEF que  promova a revisão do ato de 
aprovação da prestação de contas, em vista das ressalvas 
apontadas nas alíneas “a”, “b” e “c” do item 5.3 justificando 
cada item alterado ou não cumprido, providenciando, se 
for o caso, o ressarcimento dos valores pagos a maior e 
instaurando, caso não devolvidos os valores, Tomada de 
Contas Especial, nos termos da IN TCU 35/2000. De outro 
lado, caso confirmadas as ressalvas e não tendo elas sido 

A SDT encaminhou o Ofício 0275/2007SUREP/GEATO, DE 12/03/2007, 
apresentando justificativas quanto ao Contratos de Repasse 102.942-30, 
122.610-43 e 150.104-06. 
 
Informou que por um lapso da Secretaria a Prefeitura Municipal de Gararu/SE, 
não foi notificada pra sanear as impropriedades apontadas quanto aos 
contratos 102942-30 e 150104-06, o que o fez por meio do Ofício SDT 
309/2007, de 21/03/2007. 
 
A CAIXA Informou o que segue: 
 
alínea "a". Quando da modificação autorizada do abastecimento de água do 
Povoado Querereu para os povoados Tijuco e Oitis, o Projeto comtemplava 
captação com capacidade de atendimento para os dois povoados, que são 
próximos, razão pela qual o seu custo não pode ser analisado isoladamente. 
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consideradas por pareceristas, apurar responsabilidade 
pela aprovação da Prestação de Contas sem que o objeto 
tivesse sido concluído, acompanhando a implementação 
das medidas elencadas; 
 
b) quanto aos Contratos de Repasse 102.942-30 (Siafi 
409484) e 150.104-06 (Siafi 474213), nos quais foram 
constatados desvio de finalidade na utilização do trator 
agrícola, marca Massey Ferguson, e a existência de 
equipamentos agrícolas para a agroindústria de laticínios 
no Povoado São Mateus e retroescavadeira, marca Massey 
Ferguson, adquiridos e sem utilização para: 
 
b.1) notificar a Prefeitura de Gararu/SE com vistas a 
apuração dos fatos, adequando a utilização dos bens aos 
objetivos definidos nos Contratos de Repasse; e 
 
b.2) avaliar a conveniência de agendar reunião com a 
Prefeitura e o Ministério Público Estadual, para firmatura 
de Termo de Ajuste de Conduta – TAC, como conseqüência 
da notificação retro e registro formal de responsabilidade. 
 
 
c) atuar junto à Prefeitura de Gararu/SE para a localização 
do arado hidráulico de 03 discos (R$ 2.600,00) e da carreta 
de 04 toneladas com pneus (R$ 2.900,00), adquiridos com 
recursos do Contrato de Repasse 102.942-30 (Siafi 
409484), informando esta SFC/CGU. Caso não localizados, 
notificá-la para a devolução do valor de R$ 5.500,00 
referente a esses equipamentos; 
 
d) notificar a Prefeitura de Gararu/SE para adotar medidas 
junto a empresa responsável pelos serviços realizados no 

No entanto os recursos disponíveis limitaram a execução da 1ª etapa do 
projeto, que abrange a captação com capacidade para atender os dois 
povoados (Povoado Tijuco e Oitis), e sistema de adutora com extensão até 
onde fosse possível alcançar com os recursos disponíveis, ficando a 
continuação para intervenção posterior. 
 
As informações corroboram com as conclusões do engenheiro da CGU, quanto 
ao não desvio dos recursos. 
 
Alínea "b" a vistoria que apontou a execução plena dos serviços (100% R$ 
7.000,00) foi efetuada em 11.02.2002, estando o imóvel em perfeitas 
condições físicas conforme RAE nº 01. Não procede, portanto, a informação 
de vistoria em 18/10/2005. 
 
Salientou que quando da fiscalizãção da CGU em 24/05/2006, o imóvel já 
contava com aproximadamente 3,5 anos, portanto, carente de conservação e 
desgastado pelo uso. 
 
Salientou, ainda, a responsabilidade formal da Prefeitura Municipal de Garuru 
quanto a manutenção das metas contrato de Repasse em causa. 
 
Quanto aos apontamentos relacionados aos processos licitatórios, salientou 
que, de acordo com o Contrato de Prestação de Serviços (CPS) vigente, a CAIXA 
deve adotar as seguintes providências relativas ao processo licitatóriio: 
 
Verificar o termo de homologação, o despacho de adjudicação, a publicidade 
pertinente (este último a partir de 27/05/2004); 
 
Verificar a planilha de custos do licitante vencedor e sua compatibilidade com 
os custos aprovados pela CAIXA; e 
 
Verificar o enquadramento do objeto licitado com o efetivamente contratado; 
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reservatório elevado e casa de farinha com vistas a elidir os 
fatos apontados, em especial quanto a existência de 
infiltrações na parte inferior do reservatório elevado e 
baixa qualidade na execução dos serviços de reforma da 
Casa de Farinha, caso contrário, adotar as medidas 
administrativas e judiciais para responsabilização do 
prestador de serviço e ressarcimento ao  Erário nos valores 
de R$ 54.996,45 e R$ 7.000,00, respectivamente, 
mantendo esta SFC/CGU-PR informada; 
 
e) quanto aos Contratos de Repasse 122.610-43 (convite nº 
023/04) e 150.104-06 (convite nº 007/2004) oficiar a CEF 
para notificar o Escritório de Negócio respectivo para maior 
rigor na análise dos processos licitatórios com fuga de 
procedimento na modalidade de Tomada de Preços e 
ausência de projeto básico (plantas arquitetônicas), 
promovendo a revisão do ato de aprovação da prestação 
de contas, em especial quanto aos preços pagos pela obra 
ou serviço, encaminhando cópia dos autos, caso 
evidenciada a prática de favorecimento ou sobrepreço ao 
Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado; e 
 
f) quanto ao Contrato de Repasse nº 102.942-30, proceder 
fiscalização no objeto do contrato com análise da 
documentação não disponibilizada (processos licitatórios), 
encaminhando parecer conclusivo das áreas técnicas 
quanto ao atingimento do objetivo e a avaliação da 
legalidade. 

A partir de 12/04/2005, juntar Declaração de advogado não participante do 
processo licitatório  firmando que a licitação atendeu às formalidades e aos 
requisitos dispostos na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, da regularidade 
procedimental e, em especial, quanto ao respectivo. 

179227 501 

6. Neste item, são destacadas as recomendações de 
medidas específicas por parte da Secretaria de 
Desenvolvimento Territorial (SDT/MDA) para 
implementação com vistas a sanar os fatos apontados. 
Recomendamos à SDT/MDA para: 

A SDT encaminhou o Ofício 0275/2007SUREP/GEATO, DE 12/03/2007, 
apresentando justificativas quanto ao Contratos de Repasse 102.942-30, 
122.610-43 e 150.104-06. 
 
Informou que por um lapso da Secretaria a Prefeitura Municipal de Gararu/SE, 
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a) no que tange ao Contrato de Repasse 122.610-43 (Siafi 
443130), solicita à CEF que  promova a revisão do ato de 
aprovação da prestação de contas, em vista das ressalvas 
apontadas nas alíneas “a”, “b” e “c” do item 5.3 justificando 
cada item alterado ou não cumprido, providenciando, se 
for o caso, o ressarcimento dos valores pagos a maior e 
instaurando, caso não devolvidos os valores, Tomada de 
Contas Especial, nos termos da IN TCU 35/2000. De outro 
lado, caso confirmadas as ressalvas e não tendo elas sido 
consideradas por pareceristas, apurar responsabilidade 
pela aprovação da Prestação de Contas sem que o objeto 
tivesse sido concluído, acompanhando a implementação 
das medidas elencadas; 
 
b) quanto aos Contratos de Repasse 102.942-30 (Siafi 
409484) e 150.104-06 (Siafi 474213), nos quais foram 
constatados desvio de finalidade na utilização do trator 
agrícola, marca Massey Ferguson, e a existência de 
equipamentos agrícolas para a agroindústria de laticínios 
no Povoado São Mateus e retroescavadeira, marca Massey 
Ferguson, adquiridos e sem utilização para: 
 
b.1) notificar a Prefeitura de Gararu/SE com vistas a 
apuração dos fatos, adequando a utilização dos bens aos 
objetivos definidos nos Contratos de Repasse; e 
 
b.2) avaliar a conveniência de agendar reunião com a 
Prefeitura e o Ministério Público Estadual, para firmatura 
de Termo de Ajuste de Conduta – TAC, como conseqüência 
da notificação retro e registro formal de responsabilidade. 
 
c) atuar junto à Prefeitura de Gararu/SE para a localização 

não foi notificada pra sanear as impropriedades apontadas quanto aos 
contratos 102942-30 e 150104-06, o que o fez por meio do Ofício SDT 
309/2007, de 21/03/2007. 
 
A CAIXA Informou o que segue: 
 
alínea "a". Quando da modificação autorizada do abastecimento de água do 
Povoado Querereu para os povoados Tijuco e Oitis, o Projeto comtemplava 
captação com capacidade de atendimento para os dois povoados, que são 
próximos, razão pela qual o seu custo não pode ser analisado isoladamente. 
No entanto os recursos disponíveis limitaram a execução da 1ª etapa do 
projeto, que abrange a captação com capacidade para atender os dois 
povoados (Povoado Tijuco e Oitis), e sistema de adutora com extensão até 
onde fosse possível alcançar com os recursos disponíveis, ficando a 
continuação para intervenção posterior. 
 
As informações corroboram com as conclusões do engenheiro da CGU, quanto 
ao não desvio dos recursos. 
 
Alínea "b" a vistoria que apontou a execução plena dos serviços (100% R$ 
7.000,00) foi efetuada em 11.02.2002, estando o imóvel em perfeitas 
condições físicas conforme RAE nº 01. Não procede, portanto, a informação 
de vistoria em 18/10/2005. 
 
Salientou que quando da fiscalização da CGU em 24/05/2006, o imóvel já 
contava com aproximadamente 3,5 anos, portanto, carente de conservação e 
desgastado pelo uso. 
 
Salientou, ainda, a responsabilidade formal da Prefeitura Municipal de Garuru 
quanto a manutenção das metas contrato de Repasse em causa. 
 
Quanto aos apontamentos relacionados aos processos licitatórios, salientou 
que, de acordo com o Contrato de Prestação de Serviços (CPS) vigente, a CAIXA 
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do arado hidráulico de 03 discos (R$ 2.600,00) e da carreta 
de 04 toneladas com pneus (R$ 2.900,00), adquiridos com 
recursos do Contrato de Repasse 102.942-30 (Siafi 
409484), informando esta SFC/CGU. Caso não localizados, 
notificá-la para a devolução do valor de R$ 5.500,00 
referente a esses equipamentos; 
d) notificar a Prefeitura de Gararu/SE para adotar medidas 
junto a empresa responsável pelos serviços realizados no 
reservatório elevado e casa de farinha com vistas a elidir os 
fatos apontados, em especial quanto a existência de 
infiltrações na parte inferior do reservatório elevado e 
baixa qualidade na execução dos serviços de reforma da 
Casa de Farinha, caso contrário, adotar as medidas 
administrativas e judiciais para responsabilização do 
prestador de serviço e ressarcimento ao  Erário nos valores 
de R$ 54.996,45 e R$ 7.000,00, respectivamente, 
mantendo esta SFC/CGU-PR informada; 
 
e) quanto aos Contratos de Repasse 122.610-43 (convite nº 
023/04) e 150.104-06 (convite nº 007/2004) oficiar a CEF 
para notificar o Escritório de Negócio respectivo para maior 
rigor na análise dos processos licitatórios com fuga de 
procedimento na modalidade de Tomada de Preços e 
ausência de projeto básico (plantas arquitetônicas), 
promovendo a revisão do ato de aprovação da prestação 
de contas, em especial quanto aos preços pagos pela obra 
ou serviço, encaminhando cópia dos autos, caso 
evidenciada a prática de favorecimento ou sobrepreço ao 
Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado; e 
 
f) quanto ao Contrato de Repasse nº 102.942-30, proceder 
fiscalização no objeto do contrato com análise da 
documentação não disponibilizada (processos licitatórios), 

deve adotar as seguintes providências relativas ao processo licitatório: 
 
Verificar o termo de homologação, o despacho de adjudicação, a publicidade 
pertinente (este último a partir de 27/05/2004); 
 
Verificar a planilha de custos do licitante vencedor e sua compatibilidade com 
os custos aprovados pela CAIXA; e 
 
Verificar o enquadramento do objeto licitado com o efetivamente contratado; 
 
A partir de 12/04/2005, juntar Declaração de advogado não participante do 
processo licitatório  firmando que a licitação atendeu às formalidades e aos 
requisitos dispostos na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, da regularidade 
procedimental e, em especial, quanto ao respectivo. 
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encaminhando parecer conclusivo das áreas técnicas 
quanto ao atingimento do objetivo e a avaliação da 
legalidade. 

900432 500 

Assim, em razão das constatações relatadas no item II desta 
Nota, consideramos necessária a adoção de providências 
pela Secretaria de Desenvolvimento Territorial/MDA para 
implementação das seguintes recomendações: 
 
1 – Quanto ao Contrato 125.279-93 (SIAFI Nº 443037) 
recomendamos à SDT/MDA: 
 
1.1 quanto à realização de cursos de treinamento e 
capacitação de pessoal, adotar rotinas internas que 
prevejam a apresentação de plano de trabalho com 
adequado detalhamento para aprovações, em especial: 
 
a) pré-requisitos necessários e exigidos por 
treinamento/curso, assim como dos treinandos; 
 
b) critérios de avaliação dos treinandos; 
 
c) avaliação do treinamento, com vistas a mensurar o 
atingimento dos objetivos dos cursos ministrados, quanto 
a: 
 
c.1) absorção do conteúdo pelos treinandos; 
 
c.2) capacidade de repasse do conteúdo pelo instrutor; e 
 
c.3) aproveitamento prático e aplicação das técnicas 
repassadas aos treinandos. 
 
1.2 oficiar a Caixa Econômica Federal para que: 

A SDT encaminhou o Ofício 0385/2007/SUREP/GEATO, 02/04/2007, com as 
justificativas elencadas na Nota Técncia 402/2007. 
 
A CAIXA informou que os contratos firmados com o Município de Porto Walter 
no âmbito do Pronaf, cujos objetos foram concluídos e tiveram as prestações 
de contas finais aprovadas e registradas no SIAFI. 
 
Em razão das aconstatações relatadas na citada Nota Técnica, A Controladoria-
Geral da União fez recomendações, sobre as quais apresentou 
posicionamento: 
 
Contrato nº 125.279-93: 
 
Como é do conhecimento desse Gestor, referente ao processo licitatório deste 
Contrato de Repasse coube à CAIXA: 
 
- Verificar o termo de homologação, o despacho de adjudicação; 
 
- Verificar a planilha de custos do licitante vencedor e sua compatibilidade com 
os custos aprovados pela CAIXA; e 
 
- Verificar o enquadramento do objeto licitado com o efetivamente 
contratado. 
 
Salientou que todos os preços praticqaos para execução das metas pactuadas 
estiveram compatíveis com os custos aprovados pela CAIXA, conforme Laudo 
de Análise de Empreendimento. 
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1.2.1 reanalise a prestação de contas do referido contrato 
sob a ótica dos preços, garantindo que os mesmos tenham 
sido praticados de acordo com os valores de mercado à 
época, em especial quanto às aquisições por dispensa de 
licitação, para as quais não foi realizada constituição de 
processos, pesquisa prévia de preços, conferência de 
certidões que atestassem a regularidade fiscal dos 
fornecedores, de nota fiscal emitida por empresa cuja 
identificação no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 
difere daquele pertencente à empresa vencedora do 
processo licitatório e ausência de análise dos editais de 
licitação e contratos pela assessoria jurídica do município; 
e 
 
1.2.2 institua rotina de verificação de comprovação da 
notificação à Assembléia Legislativa ou Câmara Municipal 
da Contratada, caso não tenha ocorrido, solicitar ao 
beneficiário que o faça. 
 
2 – Quanto ao Contrato 149.636-13 (SIAFI Nº 474602) 
recomendamos à SDT/MDA para oficiar à Caixa Econômica 
Federal para que: 
 
2.1 no momento da análise da prestação de contas, avalie 
se no processo licitatório, no qual foi verificada as 
inobservâncias aos dispositivos da Lei n 8.666/93, houve 
prejuízo à execução do objeto e sobrepreço. Caso sejam 
ratificadas as constatações relativas à prática com prejuízo 
ao Erário, solicitar o ressarcimento, com a devida correção 
monetária. Caso frustrado, proceder à apuração de 
responsabilidades e instaurar Tomada de Contas Especial; 
 

Informou, ainda, que os normativos internos da CAIXA já comtemplam tal 
rotina, devendo ser seguida por suas Unidades, invariavelmente. 
 
 
 
Neste caso específico, ressaltamos que, à época, a Unidade da CAIXA 
responsável pelo Contrato (então  REDUR/Rio Banco), vinculada à 
GIDUR/Porto Velho, repassou o ofício de notificação para o devido 
encminhamento à Câmra Municipal, por aquela Superintendência Regional. 
Devidos aos trâmites, não consta que o meso tenha retornado. 
 
 
 
Entretanto, salientou que, inbstante o fato, constam todos os ofícios nitificndo 
à Câmara Municipal quanto à liberação dos recursos, cópias anexas,  
demonstrando, assim a transparência no trato com os recursos públicos. 
 
 
 
2 - Contrato de Repasse nº 149.636-13: 
 
Informou que todos os preços praticados estiveram compatíveis com os custos 
aprovados pela CAIXA, conforme Laudo de Análise Técnica e Ficha de 
Verificação do Resultado do Processo Licitatório, cópias anexas. 
 
 
 
Encaminhou, em anexo, Relatório de Acompanhamento de Empreendimento-
RAE, de 18/11/2005, data posterior, portanto, ao período de fiscalização, 
demonstrando a execução da Meta 04 - 04 Barcos com Motor. 
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2.2 providencie junto à Prefeitura de Porto Walter/AC a 
comprovação da entrega dos bens (4 barcos de madeira), 
estabelecendo prazo para atendimento, e que tais barcos 
estejam sendo utilizados para o atingimento na finalidade 
da ação de governo. Caso não comprovada a entrega dos 
bens, solicitar o ressarcimento dos recursos relativos ao 
valor não comprovado; e 
 
2.3 inste a Prefeitura de Porto Walter/AC para que: 
 
2.3.1 providencie o emplacamento do caminhão, conserto 
da lanternagem traseira e do pára-choque dianteiro; e  
 
2.3.2 proceda a integralização da contrapartida municipal, 
no valor de R$ 1.500,00, devidamente corrigido ou recolha 
à Conta Única do Tesouro o valor devido, sob pena de 
inscrição no CADIN e tomada de contas especial. 

167236 500 

Assim, em razão das constatações relatadas no item II desta 
Nota, consideramos necessária a adoção de providências 
pela Secretaria de Desenvolvimento Territorial/MDA para 
implementação das seguintes recomendações: 
 
1 – Quanto ao Contrato 125.279-93 (SIAFI Nº 443037) 
recomendamos à SDT/MDA: 
 
 
 
1.1 quanto à realização de cursos de treinamento e 
capacitação de pessoal, adotar rotinas internas que 
prevejam a apresentação de plano de trabalho com 
adequado detalhamento para aprovações, em especial: 
 
 

A SDT encaminhou o Ofício 0385/2007/SUREP/GEATO, 02/04/2007, com as 
justificativas elencadas na Nota Técncia 402/2007. 
 
A CAIXA informou que os contratos firmados com o Município de Porto Walter 
no âmbito do Pronaf, cujos objetos foram concluídos e tiveram as prestações 
de contas finais aprovadas e registradas no SIAFI. 
 
Em razão das aconstatações relatadas na citada Nota Técnica, A Controladoria-
Geral da União fez recomendações, sobre as quais apresentou 
posicionamento: 
 
Contrato nº 125.279-93: 
 
Como é do conhecimento desse Gestor, referente ao processo licitatório deste 
Contrato de Repasse coube à CAIXA: 
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a) pré-requisitos necessários e exigidos por 
treinamento/curso, assim como dos treinandos; 
 
b) critérios de avaliação dos treinandos; 
 
c) avaliação do treinamento, com vistas a mensurar o 
atingimento dos objetivos dos cursos ministrados, quanto 
a: 
 
c.1) absorção do conteúdo pelos treinandos; 
 
c.2) capacidade de repasse do conteúdo pelo instrutor; e 
 
c.3) aproveitamento prático e aplicação das técnicas 
repassadas aos treinandos. 
 
1.2 oficiar a Caixa Econômica Federal para que: 
 
1.2.1 reanalise a prestação de contas do referido contrato 
sob a ótica dos preços, garantindo que os mesmos tenham 
sido praticados de acordo com os valores de mercado à 
época, em especial quanto às aquisições por dispensa de 
licitação, para as quais não foi realizada constituição de 
processos, pesquisa prévia de preços, conferência de 
certidões que atestassem a regularidade fiscal dos 
fornecedores, de nota fiscal emitida por empresa cuja 
identificação no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 
difere daquele pertencente à empresa vencedora do 
processo licitatório e ausência de análise dos editais de 
licitação e contratos pela assessoria jurídica do município; 
e 
 
 

- Verificar o termo de homologação, o despacho de adjudicação; 
 
- Verificar a planilha de custos do licitante vencedor e sua compatibilidade com 
os custos aprovados pela CAIXA; e 
 
- Verificar o enquadramento do objeto licitado com o efetivamente 
contratado. 
 
Salientou que todos os preços praticqaos para execução das metas pactuadas 
estiveram compatíveis com os custos aprovados pela CAIXA, conforme Laudo 
de Análise de Empreendimento. 
 
 
 
Informou, ainda, que os normativos internos da CAIXA já comtemplam tal 
rotina, devendo ser seguida por suas Unidades, invariavelmente. 
 
 
 
Neste caso específico, ressaltamos que, à época, a Unidade da CAIXA 
responsável pelo Contrato (então  REDUR/Rio Banco), vinculada à 
GIDUR/Porto Velho, repassou o ofício de notificação para o devido 
encminhamento à Câmra Municipal, por aquela Superintendência Regional. 
Devidos aos trâmites, não consta que o meso tenha retornado. 
 
 
 
Entretanto, salientou que, inbstante o fato, constam todos os ofícios nitificndo 
à Câmara Municipal quanto à liberação dos recursos, cópias anexas,  
demonstrando, assim a transparência no trato com os recursos públicos. 
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1.2.2 institua rotina de verificação de comprovação da 
notificação à Assembléia Legislativa ou Câmara Municipal 
da Contratada, caso não tenha ocorrido, solicitar ao 
beneficiário que o faça. 
 
2 – Quanto ao Contrato 149.636-13 (SIAFI Nº 474602) 
recomendamos à SDT/MDA para oficiar à Caixa Econômica 
Federal para que: 
 
2.1 no momento da análise da prestação de contas, avalie 
se no processo licitatório, no qual foi verificada as 
inobservâncias aos dispositivos da Lei n 8.666/93, houve 
prejuízo à execução do objeto e sobrepreço. Caso sejam 
ratificadas as constatações relativas à prática com prejuízo 
ao Erário, solicitar o ressarcimento, com a devida correção 
monetária. Caso frustrado, proceder à apuração de 
responsabilidades e instaurar Tomada de Contas Especial; 
 
2.2 providencie junto à Prefeitura de Porto Walter/AC a 
comprovação da entrega dos bens (4 barcos de madeira), 
estabelecendo prazo para atendimento, e que tais barcos 
estejam sendo utilizados para o atingimento na finalidade 
da ação de governo. Caso não comprovada a entrega dos 
bens, solicitar o ressarcimento dos recursos relativos ao 
valor não comprovado; e 
 
2.3 inste a Prefeitura de Porto Walter/AC para que: 
 
2.3.1 providencie o emplacamento do caminhão, conserto 
da lanternagem traseira e do pára-choque dianteiro; e  
 
2.3.2 proceda a integralização da contrapartida municipal, 

2 - Contrato de Repasse nº 149.636-13: 
 
Informou que todos os preços praticados estiveram compatíveis com os custos 
aprovados pela CAIXA, conforme Laudo de Análise Técnica e Ficha de 
Verificação do Resultado do Processo Licitatório, cópias anexas. 
 
 
 
Encaminhou, em anexo, Relatório de Acompanhamento de Empreendimento-
RAE, de 18/11/2005, data posterior, portanto, ao período de fiscalização, 
demonstrando a execução da Meta 04 - 04 Barcos com Motor. 
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no valor de R$ 1.500,00, devidamente corrigido ou recolha 
à Conta Única do Tesouro o valor devido, sob pena de 
inscrição no CADIN e tomada de contas especial. 

167233 500 

Assim, em razão das constatações relatadas no item II desta 
Nota, consideramos necessária a adoção de providências 
pela Secretaria de Desenvolvimento Territorial/MDA para 
implementação das seguintes recomendações: 
 
1 – Quanto ao Contrato 125.279-93 (SIAFI Nº 443037) 
recomendamos à SDT/MDA: 
 
1.1 quanto à realização de cursos de treinamento e 
capacitação de pessoal, adotar rotinas internas que 
prevejam a apresentação de plano de trabalho com 
adequado detalhamento para aprovações, em especial: 
 
a) pré-requisitos necessários e exigidos por 
treinamento/curso, assim como dos treinandos; 
 
b) critérios de avaliação dos treinandos; 
 
c) avaliação do treinamento, com vistas a mensurar o 
atingimento dos objetivos dos cursos ministrados, quanto 
a: 
 
c.1) absorção do conteúdo pelos treinandos; 
 
c.2) capacidade de repasse do conteúdo pelo instrutor; e 
 
c.3) aproveitamento prático e aplicação das técnicas 
repassadas aos treinandos. 
 
1.2 oficiar a Caixa Econômica Federal para que: 

A SDT encaminhou o Ofício 0385/2007/SUREP/GEATO, 02/04/2007, com as 
justificativas elencadas na Nota Técncia 402/2007. 
 
A CAIXA informou que os contratos firmados com o Município de Porto Walter 
no âmbito do Pronaf, cujos objetos foram concluídos e tiveram as prestações 
de contas finais aprovadas e registradas no SIAFI. 
 
Em razão das aconstatações relatadas na citada Nota Técnica, A Controladoria-
Geral da União fez recomendações, sobre as quais apresentou 
posicionamento: 
 
Contrato nº 125.279-93: 
 
Como é do conhecimento desse Gestor, referente ao processo licitatório deste 
Contrato de Repasse coube à CAIXA: 
 
- Verificar o termo de homologação, o despacho de adjudicação; 
 
- Verificar a planilha de custos do licitante vencedor e sua compatibilidade com 
os custos aprovados pela CAIXA; e 
 
- Verificar o enquadramento do objeto licitado com o efetivamente 
contratado. 
 
Salientou que todos os preços praticqaos para execução das metas pactuadas 
estiveram compatíveis com os custos aprovados pela CAIXA, conforme Laudo 
de Análise de Empreendimento. 
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1.2.1 reanalise a prestação de contas do referido contrato 
sob a ótica dos preços, garantindo que os mesmos tenham 
sido praticados de acordo com os valores de mercado à 
época, em especial quanto às aquisições por dispensa de 
licitação, para as quais não foi realizada constituição de 
processos, pesquisa prévia de preços, conferência de 
certidões que atestassem a regularidade fiscal dos 
fornecedores, de nota fiscal emitida por empresa cuja 
identificação no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 
difere daquele pertencente à empresa vencedora do 
processo licitatório e ausência de análise dos editais de 
licitação e contratos pela assessoria jurídica do município; 
e 
 
1.2.2 institua rotina de verificação de comprovação da 
notificação à Assembléia Legislativa ou Câmara Municipal 
da Contratada, caso não tenha ocorrido, solicitar ao 
beneficiário que o faça. 
 
2 – Quanto ao Contrato 149.636-13 (SIAFI Nº 474602) 
recomendamos à SDT/MDA para oficiar à Caixa Econômica 
Federal para que: 
 
2.1 no momento da análise da prestação de contas, avalie 
se no processo licitatório, no qual foi verificada as 
inobservâncias aos dispositivos da Lei n 8.666/93, houve 
prejuízo à execução do objeto e sobrepreço. Caso sejam 
ratificadas as constatações relativas à prática com prejuízo 
ao Erário, solicitar o ressarcimento, com a devida correção 
monetária. Caso frustrado, proceder à apuração de 
responsabilidades e instaurar Tomada de Contas Especial; 
 

Informou, ainda, que os normativos internos da CAIXA já comtemplam tal 
rotina, devendo ser seguida por suas Unidades, invariavelmente. 
 
 
 
Neste caso específico, ressaltamos que, à época, a Unidade da CAIXA 
responsável pelo Contrato (então  REDUR/Rio Banco), vinculada à 
GIDUR/Porto Velho, repassou o ofício de notificação para o devido 
encminhamento à Câmra Municipal, por aquela Superintendência Regional. 
Devidos aos trâmites, não consta que o meso tenha retornado. 
 
 
 
Entretanto, salientou que, inbstante o fato, constam todos os ofícios nitificndo 
à Câmara Municipal quanto à liberação dos recursos, cópias anexas,  
demonstrando, assim a transparência no trato com os recursos públicos. 
 
 
 
2 - Contrato de Repasse nº 149.636-13: 
 
Informou que todos os preços praticados estiveram compatíveis com os custos 
aprovados pela CAIXA, conforme Laudo de Análise Técnica e Ficha de 
Verificação do Resultado do Processo Licitatório, cópias anexas. 
 
 
 
Encaminhou, em anexo, Relatório de Acompanhamento de Empreendimento-
RAE, de 18/11/2005, data posterior, portanto, ao período de fiscalização, 
demonstrando a execução da Meta 04 - 04 Barcos com Motor. 
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2.2 providencie junto à Prefeitura de Porto Walter/AC a 
comprovação da entrega dos bens (4 barcos de madeira), 
estabelecendo prazo para atendimento, e que tais barcos 
estejam sendo utilizados para o atingimento na finalidade 
da ação de governo. Caso não comprovada a entrega dos 
bens, solicitar o ressarcimento dos recursos relativos ao 
valor não comprovado; e 
 
2.3 inste a Prefeitura de Porto Walter/AC para que: 
 
2.3.1 providencie o emplacamento do caminhão, conserto 
da lanternagem traseira e do pára-choque dianteiro; e  
 
2.3.2 proceda a integralização da contrapartida municipal, 
no valor de R$ 1.500,00, devidamente corrigido ou recolha 
à Conta Única do Tesouro o valor devido, sob pena de 
inscrição no CADIN e tomada de contas especial. 

167234 500 

Assim, em razão das constatações relatadas no item II desta 
Nota, consideramos necessária a adoção de providências 
pela Secretaria de Desenvolvimento Territorial/MDA para 
implementação das seguintes recomendações: 
 
 
 
1 – Quanto ao Contrato 125.279-93 (SIAFI Nº 443037) 
recomendamos à SDT/MDA: 
 
 
 
1.1 quanto à realização de cursos de treinamento e 
capacitação de pessoal, adotar rotinas internas que 
prevejam a apresentação de plano de trabalho com 
adequado detalhamento para aprovações, em especial: 

A SDT encaminhou o Ofício 0385/2007/SUREP/GEATO, 02/04/2007, com as 
justificativas elencadas na Nota Técncia 402/2007. 
 
A CAIXA informou que os contratos firmados com o Município de Porto Walter 
no âmbito do Pronaf, cujos objetos foram concluídos e tiveram as prestações 
de contas finais aprovadas e registradas no SIAFI. 
 
Em razão das aconstatações relatadas na citada Nota Técnica, A Controladoria-
Geral da União fez recomendações, sobre as quais apresentou 
posicionamento: 
 
Contrato nº 125.279-93: 
 
Como é do conhecimento desse Gestor, referente ao processo licitatório deste 
Contrato de Repasse coube à CAIXA: 
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a) pré-requisitos necessários e exigidos por 
treinamento/curso, assim como dos treinandos; 
 
b) critérios de avaliação dos treinandos; 
 
c) avaliação do treinamento, com vistas a mensurar o 
atingimento dos objetivos dos cursos ministrados, quanto 
a: 
 
c.1) absorção do conteúdo pelos treinandos; 
 
c.2) capacidade de repasse do conteúdo pelo instrutor; e 
 
c.3) aproveitamento prático e aplicação das técnicas 
repassadas aos treinandos. 
 
 
 
1.2 oficiar a Caixa Econômica Federal para que: 
 
 
 
1.2.1 reanalise a prestação de contas do referido contrato 
sob a ótica dos preços, garantindo que os mesmos tenham 
sido praticados de acordo com os valores de mercado à 
época, em especial quanto às aquisições por dispensa de 
licitação, para as quais não foi realizada constituição de 
processos, pesquisa prévia de preços, conferência de 
certidões que atestassem a regularidade fiscal dos 
fornecedores, de nota fiscal emitida por empresa cuja 

- Verificar o termo de homologação, o despacho de adjudicação; 
 
- Verificar a planilha de custos do licitante vencedor e sua compatibilidade com 
os custos aprovados pela CAIXA; e 
 
- Verificar o enquadramento do objeto licitado com o efetivamente 
contratado. 
 
Salientou que todos os preços praticqaos para execução das metas pactuadas 
estiveram compatíveis com os custos aprovados pela CAIXA, conforme Laudo 
de Análise de Empreendimento. 
 
 
 
Informou, ainda, que os normativos internos da CAIXA já comtemplam tal 
rotina, devendo ser seguida por suas Unidades, invariavelmente. 
 
 
 
Neste caso específico, ressaltamos que, à época, a Unidade da CAIXA 
responsável pelo Contrato (então  REDUR/Rio Banco), vinculada à 
GIDUR/Porto Velho, repassou o ofício de notificação para o devido 
encminhamento à Câmra Municipal, por aquela Superintendência Regional. 
Devidos aos trâmites, não consta que o meso tenha retornado. 
 
 
 
Entretanto, salientou que, inbstante o fato, constam todos os ofícios nitificndo 
à Câmara Municipal quanto à liberação dos recursos, cópias anexas,  
demonstrando, assim a transparência no trato com os recursos públicos. 
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identificação no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 
difere daquele pertencente à empresa vencedora do 
processo licitatório e ausência de análise dos editais de 
licitação e contratos pela assessoria jurídica do município; 
e 
 
 
 
1.2.2 institua rotina de verificação de comprovação da 
notificação à Assembléia Legislativa ou Câmara Municipal 
da Contratada, caso não tenha ocorrido, solicitar ao 
beneficiário que o faça. 
 
 
 
2 – Quanto ao Contrato 149.636-13 (SIAFI Nº 474602) 
recomendamos à SDT/MDA para oficiar à Caixa Econômica 
Federal para que: 
 
 
 
2.1 no momento da análise da prestação de contas, avalie 
se no processo licitatório, no qual foi verificada as 
inobservâncias aos dispositivos da Lei n 8.666/93, houve 
prejuízo à execução do objeto e sobrepreço. Caso sejam 
ratificadas as constatações relativas à prática com prejuízo 
ao Erário, solicitar o ressarcimento, com a devida correção 
monetária. Caso frustrado, proceder à apuração de 
responsabilidades e instaurar Tomada de Contas Especial; 
 
 
 
2.2 providencie junto à Prefeitura de Porto Walter/AC a 

2 - Contrato de Repasse nº 149.636-13: 
 
Informou que todos os preços praticados estiveram compatíveis com os custos 
aprovados pela CAIXA, conforme Laudo de Análise Técnica e Ficha de 
Verificação do Resultado do Processo Licitatório, cópias anexas. 
 
 
 
Encaminhou, em anexo, Relatório de Acompanhamento de Empreendimento-
RAE, de 18/11/2005, data posterior, portanto, ao período de fiscalização, 
demonstrando a execução da Meta 04 - 04 Barcos com Motor. 
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comprovação da entrega dos bens (4 barcos de madeira), 
estabelecendo prazo para atendimento, e que tais barcos 
estejam sendo utilizados para o atingimento na finalidade 
da ação de governo. Caso não comprovada a entrega dos 
bens, solicitar o ressarcimento dos recursos relativos ao 
valor não comprovado; e 
 
 
 
2.3 inste a Prefeitura de Porto Walter/AC para que: 
 
 
 
2.3.1 providencie o emplacamento do caminhão, conserto 
da lanternagem traseira e do pára-choque dianteiro; e  
 
 
 
2.3.2 proceda a integralização da contrapartida municipal, 
no valor de R$ 1.500,00, devidamente corrigido ou recolha 
à Conta Única do Tesouro o valor devido, sob pena de 
inscrição no CADIN e tomada de contas especial. 

167235 500 

Assim, em razão das constatações relatadas no item II desta 
Nota, consideramos necessária a adoção de providências 
pela Secretaria de Desenvolvimento Territorial/MDA para 
implementação das seguintes recomendações: 
 
 
 
1 – Quanto ao Contrato 125.279-93 (SIAFI Nº 443037) 
recomendamos à SDT/MDA: 
 
 

A SDT encaminhou o Ofício 0385/2007/SUREP/GEATO, 02/04/2007, com as 
justificativas elencadas na Nota Técncia 402/2007. 
 
A CAIXA informou que os contratos firmados com o Município de Porto Walter 
no âmbito do Pronaf, cujos objetos foram concluídos e tiveram as prestações 
de contas finais aprovadas e registradas no SIAFI. 
 
Em razão das aconstatações relatadas na citada Nota Técnica, A Controladoria-
Geral da União fez recomendações, sobre as quais apresentou 
posicionamento: 
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1.1 quanto à realização de cursos de treinamento e 
capacitação de pessoal, adotar rotinas internas que 
prevejam a apresentação de plano de trabalho com 
adequado detalhamento para aprovações, em especial: 
 
 
 
a) pré-requisitos necessários e exigidos por 
treinamento/curso, assim como dos treinandos; 
 
b) critérios de avaliação dos treinandos; 
 
c) avaliação do treinamento, com vistas a mensurar o 
atingimento dos objetivos dos cursos ministrados, quanto 
a: 
 
c.1) absorção do conteúdo pelos treinandos; 
 
c.2) capacidade de repasse do conteúdo pelo instrutor; e 
 
c.3) aproveitamento prático e aplicação das técnicas 
repassadas aos treinandos. 
 
 
 
1.2 oficiar a Caixa Econômica Federal para que: 
 
 
 
1.2.1 reanalise a prestação de contas do referido contrato 
sob a ótica dos preços, garantindo que os mesmos tenham 
sido praticados de acordo com os valores de mercado à 

Contrato nº 125.279-93: 
 
Como é do conhecimento desse Gestor, referente ao processo licitatório deste 
Contrato de Repasse coube à CAIXA: 
 
- Verificar o termo de homologação, o despacho de adjudicação; 
 
- Verificar a planilha de custos do licitante vencedor e sua compatibilidade com 
os custos aprovados pela CAIXA; e 
 
- Verificar o enquadramento do objeto licitado com o efetivamente 
contratado. 
 
Salientou que todos os preços praticqaos para execução das metas pactuadas 
estiveram compatíveis com os custos aprovados pela CAIXA, conforme Laudo 
de Análise de Empreendimento. 
 
 
 
Informou, ainda, que os normativos internos da CAIXA já comtemplam tal 
rotina, devendo ser seguida por suas Unidades, invariavelmente. 
 
 
 
Neste caso específico, ressaltamos que, à época, a Unidade da CAIXA 
responsável pelo Contrato (então  REDUR/Rio Banco), vinculada à 
GIDUR/Porto Velho, repassou o ofício de notificação para o devido 
encminhamento à Câmra Municipal, por aquela Superintendência Regional. 
Devidos aos trâmites, não consta que o meso tenha retornado. 
 
 
 
Entretanto, salientou que, inbstante o fato, constam todos os ofícios nitificndo 



 

 194 

A
N

EX
O

S 
E 

A
P

ÊN
D

IC
ES

 

época, em especial quanto às aquisições por dispensa de 
licitação, para as quais não foi realizada constituição de 
processos, pesquisa prévia de preços, conferência de 
certidões que atestassem a regularidade fiscal dos 
fornecedores, de nota fiscal emitida por empresa cuja 
identificação no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 
difere daquele pertencente à empresa vencedora do 
processo licitatório e ausência de análise dos editais de 
licitação e contratos pela assessoria jurídica do município; 
e 
 
 
 
1.2.2 institua rotina de verificação de comprovação da 
notificação à Assembléia Legislativa ou Câmara Municipal 
da Contratada, caso não tenha ocorrido, solicitar ao 
beneficiário que o faça. 
 
 
 
2 – Quanto ao Contrato 149.636-13 (SIAFI Nº 474602) 
recomendamos à SDT/MDA para oficiar à Caixa Econômica 
Federal para que: 
 
 
 
2.1 no momento da análise da prestação de contas, avalie 
se no processo licitatório, no qual foi verificada as 
inobservâncias aos dispositivos da Lei n 8.666/93, houve 
prejuízo à execução do objeto e sobrepreço. Caso sejam 
ratificadas as constatações relativas à prática com prejuízo 
ao Erário, solicitar o ressarcimento, com a devida correção 
monetária. Caso frustrado, proceder à apuração de 

à Câmara Municipal quanto à liberação dos recursos, cópias anexas,  
demonstrando, assim a transparência no trato com os recursos públicos. 
 
 
 
2 - Contrato de Repasse nº 149.636-13: 
 
Informou que todos os preços praticados estiveram compatíveis com os custos 
aprovados pela CAIXA, conforme Laudo de Análise Técnica e Ficha de 
Verificação do Resultado do Processo Licitatório, cópias anexas. 
 
 
 
Encaminhou, em anexo, Relatório de Acompanhamento de Empreendimento-
RAE, de 18/11/2005, data posterior, portanto, ao período de fiscalização, 
demonstrando a execução da Meta 04 - 04 Barcos com Motor. 
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responsabilidades e instaurar Tomada de Contas Especial; 
 
 
 
2.2 providencie junto à Prefeitura de Porto Walter/AC a 
comprovação da entrega dos bens (4 barcos de madeira), 
estabelecendo prazo para atendimento, e que tais barcos 
estejam sendo utilizados para o atingimento na finalidade 
da ação de governo. Caso não comprovada a entrega dos 
bens, solicitar o ressarcimento dos recursos relativos ao 
valor não comprovado; e 
 
 
 
2.3 inste a Prefeitura de Porto Walter/AC para que: 
 
 
 
2.3.1 providencie o emplacamento do caminhão, conserto 
da lanternagem traseira e do pára-choque dianteiro; e  
 
 
 
2.3.2 proceda a integralização da contrapartida municipal, 
no valor de R$ 1.500,00, devidamente corrigido ou recolha 
à Conta Única do Tesouro o valor devido, sob pena de 
inscrição no CADIN e tomada de contas especial. 

216868 501 

Ofício nº 8538/2010/SECGU-PR, 18/03/2010, que solicitou 
do festou informações sobre as medidas que vierem a ser 
adotadas no }ambito do Ministério do Desenvolvimento 
Agrário. 

A SDT encaminhou por intermédio do Ofício 897/2010-SDT/MDA, de 
03/05/2010, o Ofício nº 0806/2010/SUREP/GEATO, de 22/05/2010 que 
informou o que segue: 
 
"1. (...) informamos que o Contrato de Repasse 126.547-56, firmado com a 
Prefeitura de Tremedal trata-se de operação contratada em 20/12/2001 para 
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construção de Matadouro Ambientais em Tremedal, cuja autorização para 
início das obras somente foi emitida em julho/2002 e a 1ª medição feita em 
novembro/2002. 
 
. 
 
2. Em que pese este projeto ter sido analisado e aprovado sob os aspectos de 
engenharia, este Contrato sofreu uma descontinuidade devido a demora para 
a emissão do Licenciamento Ambiental pelo Centro de Recursos Ambientais 
(CRA), Órgão estadual à época, apesar da Prefeitura Municipal de Tremedal ter 
encaminhado uma Licença Simplificada. 
 
. 
 
3. Devido as alterações realizadas, a planilha orçamentária foi revista e os 
quantitativos e custos modificados, no entanto o Valor de Investimento 
tornou-se insuficiente para a compra dos equipamentos previstos para serem 
instalados no matadouro. 
 
. 
 
3.1. Como solução para a continuidade do projeto, a Prefeitura propôs a 
utilização dos rendimentos para a compra dos equipamentos, cuja proposta 
foi analisada e aprovada sob aspectos técnicos de engenharia. 
 
. 
 
4. Com a mudança da gestão a obra foi paralisada e apesar dos esforços 
envidados pela CAIXA não houve a conclusão, pois não existe energia elétrica 
e abastecimento de água, mesmo com o compromisso da Prefeitura para a 
realização destes serviços. 
 
. 
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5. Em agosto/2006, foi enviado à GENEF - Gerência Nacional de Execução 
Financeira de Programas o processo para a instauração da Tomada de Contas 
Especial. 
 
. 
 
5.1. Comunicado o município de tal providências, esse recorreu ao MDA, que 
por meio do ofício 1531 de 13/11/2006 autorizou a prorrogação até 
31/11/2007 e posteriormente, por meio do ofício 1451 de 18/09/2007 
prorrogou, mais uma vez, até 30/05/2008. 
 
. 
 
5.2. Considerando que tais prazos não foram cumpridos com a conclusão das 
obras o processo de TCE foi retornado. 

228162 500 
Recomendamos à SDT adotar as medidas necessárias para 
sanar as irregularidades encontradas. 

A Caixa encaminhou o Ofício nº 1099/2010/SUREP/GEATO, de 28/05/2010, 
capeado pelo Ofício nº 1067/2010 - SDT/MDA, de 01/06/2010, que tem o 
seguinte teor: 
 
"(...) 1.1.1 Posição da Caixa: O Contrato de repasse foi celebrado com cláusula 
suspensiva, a qual condicionava a sua efetividade à regularização da área de 
intervenção, cuja área, o Município apresentou a ação de usucapião nº 
200784020927, com julgamento favorável, onde o magistrado declara 
pertencer o domínio da propriedade rural ao Município. 
 
(...)" 

228162 501 
Recomendamos à SDT adotar as medidas necessárias para 
sanar as irregularidades encontradas. 

A Caixa encaminhou o Ofício nº 1099/2010/SUREP/GEATO, de 28/05/2010, 
capeado pelo Ofício nº 1067/2010 - SDT/MDA, de 01/06/2010, que tem o 
seguinte teor: 
 
"(...) 1.2.1  Posição da Caixa: O projeto foi desenvolvido por profissional de 
engenharia, cuja ART - Anotação de Responsabilidade Técnica de Projeto nº 
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6861-4 do CREA/SE, pertencente ao Engº José Francisco de Castro Serra, 
encontra-se no processo. 
 
(...)" 

228162 502 
Recomendamos à SDT adotar as medidas necessárias para 
sanar as irregularidades encontradas. 

A Caixa encaminhou o Ofício nº 1099/2010/SUREP/GEATO, de 28/05/2010, 
capeado pelo Ofício nº 1067/2010 - SDT/MDA, de 01/06/2010, que tem o 
seguinte teor: 
 
"(...) Posição da Caixa: O proponente apresentou Aviso de Publicação , no qual 
certifica que o aviso de edital foi afixado no mural da prefeitura para 
conhecimento público. 
 
(...)" 

228162 503 
Recomendamos à SDT adotar as medidas necessárias para 
sanar as irregularidades encontradas. 

A Caixa encaminhou o Ofício nº 1099/2010/SUREP/GEATO, de 28/05/2010, 
capeado pelo Ofício nº 1067/2010 - SDT/MDA, de 01/06/2010, que tem o 
seguinte teor: 
 
"(...)  
 
1.4.1 Posição Caixa: Havia um compromisso firmado entre a Prefeitura e a 
CAIXA que até a próxima liberação dos recursos, seriam resolvidos as 
pendências da comprovação de titularidade da área e Licenciamento 
Ambiental, com o objetivo de viabilidade de execução das obras, com vistas a 
evitar defasagem entre a data da proposta e a execução dos serviços 
propriamente dito. Atualmente, já se encontra encontra regularizada a 
situação do licenciamento ambiental, com a apresentação da Licença de 
Instalação ADEMA nº 289/2009 de 15-10-2009. 
 
 
 
1.4.2 Quanto à regularidade da área, o Município apresentou a ação de 
usucapião nº 200784020927, com julgamento favorável, onde o magistrado 
declara pertencer o domínio da propriedade rural ao Município. 
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(...)" 

228162 504 
Recomendamos à SDT adotar as medidas necessárias para 
sanar as irregularidades encontradas. 

A Caixa encaminhou o Ofício nº 1099/2010/SUREP/GEATO, de 28/05/2010, 
capeado pelo Ofício nº 1067/2010 - SDT/MDA, de 01/06/2010, que tem o 
seguinte teor: 
 
(...) 1.5.1  Posição Caixa: A referida obra está em fase de execução e ainda não 
foram solicitadas as alterações necessárias e citadas no relatório. Portanto, 
não ocorreu liberação de recursos para esses novos serviços. 
 
(...)" 

228162 505 
Recomendamos à SDT adotar as medidas necessárias para 
sanar as irregularidades encontradas. 

A Caixa encaminhou o Ofício nº 1099/2010/SUREP/GEATO, de 28/05/2010, 
capeado pelo Ofício nº 1067/2010 - SDT/MDA, de 01/06/2010, que tem o 
seguinte teor: 
 
"(...) 1.7.1  Posição da Caixa: O cronograma previsto para execução dos 
serviços de engenharia previa um prazo de 180 dias, cujo tempo seria 
suficiente para execução da obra. O atraso ocorreu em decorrência da falta de 
documentação e principalmente pela mudança de gestão do governo 
Municipal. 
 
(...)" 

228162 506 
Recomendamos à SDT adotar as medidas necessárias para 
sanar as irregularidades encontradas. 

A Caixa encaminhou o Ofício nº 1099/2010/SUREP/GEATO, de 28/05/2010, 
capeado pelo Ofício nº 1067/2010 - SDT/MDA, de 01/06/2010, que tem o 
seguinte teor: 
 
"(...) 1.8.1 Posição da Caixa: A responsabilidade pela integridade física dos bens 
investidos, até a pestação de contas final, é do proponente (Prefeitura 
Municipal de Simão Dias), sob pena de se refazer serviço depredado, com 
recurso próprio. 
 
(...)" 
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228162 507 
Recomendamos à SDT adotar as medidas necessárias para 
sanar as irregularidades encontradas. 

A Caixa encaminhou o Ofício nº 1099/2010/SUREP/GEATO, de 28/05/2010, 
capeado pelo Ofício nº 1067/2010 - SDT/MDA, de 01/06/2010, que tem o 
seguinte teor: 
 
"(...) 1.9.1 Posição da Caixa: A responsabilidade pela fiscalização das obras, em 
se tratando de empreitada global, é do proponente, devendo este seguir todos 
os trâmites legais quanto ao acompanhamento. 
 
(...)" 

228162 508 
Recomendamos à SDT adotar as medidas necessárias para 
sanar as irregularidades encontradas. 

A Caixa encaminhou o Ofício nº 1099/2010/SUREP/GEATO, de 28/05/2010, 
capeado pelo Ofício nº 1067/2010 - SDT/MDA, de 01/06/2010, que tem o 
seguinte teor: 
 
"(...) 1.10.1 Posição da Caixa: Quanto à qualidade na execução das obras, a 
responsabilidade cabe ao executor, conforme ART - Anotação de 
Responsabilidade Técnica de Execução constante no processo e à fiscalização 
que também possui profissional capacitado comprovado através da ART de 
fiscalização. A obra ainda não está finalizada, portanto há tempo suficiente 
para as devidas correções e aceites pela CAIXA. 
 
(...)" 

228162 509 
Recomendamos à SDT adotar as medidas necessárias para 
sanar as irregularidades encontradas. 

A Caixa encaminhou o Ofício nº 1099/2010/SUREP/GEATO, de 28/05/2010, 
capeado pelo Ofício nº 1067/2010 - SDT/MDA, de 01/06/2010, que tem o 
seguinte teor: 
 
"(...) 1.11.1  Posição da Caixa: Sob o aspecto de engenharia, a análise de 
orçamentos realizada pela CAIXA não verifica a incidência de itens 
componentes de BDI, observando uma faixa de admissibilidade de 20 a 30%, 
dentro da qual, qualquer índice de BDI é aceito sem necessidade de 
justificativa. Nos casos em que há necessidade de justificar o índice 
apresentado, quando é constatada a extrapolação da faixa de admissibilidade 
mencionada (para mais ou para menos), o empreendimento proposto previu 
um BDI de 10,25%, condizente com os limites previstos. 
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Em complementação, a Caixa Econômica Federal encaminhou o Ofício nº 
1491/2010/SUREP/GEATO, DE 13/07/2010, capeado pelo Ofício nº 1318/2010 
- SDT/MDA informando o seguinte: 
 
"(...) 
 
1.  Em atendimento ao Ofício 1069/10/SDT/MDA, que solicita esclarecimentos 
adicionais ao Relatório de Demandas Especiais, referente aos Contratos de 
Repasseem epígrafe, informamos em relação ao BDI a CAIXA ratifica o 
posicionamento anterior, tendo como base o posicionamento do TCU, que por 
meio do Acórdão 608/2008 - TCU - Plenário, entende que é obrigação da 
Prefeitura a exigência pela planilha orçamentária com o BDI detalhado: 
 
" É obrigação legal do convenente realizar a licitação de acordo com a Lei nº 
8666/93, que diz  que o BDI deve estar detalhado (art. 6º, IX, f, c/c art. 7º, § 2º, 
II, da Lei de Licitações). Transpor essa obr~igação para a CAIXA, que é apenas 
fiscal da execução do contrato e não do processo licitatório, não tem nenhum 
cabimento lógico ou jurídico. A ausência de detalhamento do BDI impede, 
inclusive, um julgamento justo e objetivo das propostas (art. 3º da Lei 
8666/93), afastando diversos concorrentes, fase bem anterior à entrada em 
cena da CAIXA que, como entidade repassadora, não tem essa atribuição. (...)" 

228162 510 
Recomendamos à SDT adotar as medidas necessárias para 
sanar as irregularidades encontradas. 

A Caixa encaminhou o Ofício nº 1099/2010/SUREP/GEATO, de 28/05/2010, 
capeado pelo Ofício nº 1067/2010 - SDT/MDA, de 01/06/2010, que tem o 
seguinte teor: 
 
"(...) 1.12.1 Posição Caixa: Até o presente momento, não foi analisada a meta 
aquisição de equipamentos, em decorência da falta de documentação, já 
solicitada ao proponente. 
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(...)" 

240142 3 

Foram encaminhados os Ofícios nºs 10548 e 
10549/2010/DRDAG/DR/SFC/CGU-PR, datados de 
06/04/2010, ao Secretário de Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento do Governo do Distrito Federal e 
ao Chefe de Gabinete da Secretaria Executiva do Ministério 
do Desenvolviemtno Agrário, respectivamente, solicitando  
esclarecimentos e manifestações que considerem cabíveis 
a respeito das constatações registradas. 

"Em atendimento às recomendações anteriores da equipe de auditoria dessa 
CGU, foi emitido o Ofício 811/2010 SDT/MDA à Secretaria de Agriculturado DF 
para a remessa de memória de cálculo e orçamento das metas relativas à 
aquisição de material de consumo, didático e de divulgação para a juntada ao 
Projeto de Atividades - PAT do contrato 229151-61. A documentação foi 
remetida opr meio do Ofício nº 30/2010 - GAF/PRONAT/DF e enviada a essa 
CGU por meio do Ofício 928/2010 SDT/MDA. 
 
Estamos adotando medidas administrativas visando a padronização de 
pareceres técnicos desta Secretaria, conforme orientações dessa CGU nos 
exercícios anteriores e documentos já remetidos à equipe de auditoria na 
realização dos trabalhos de auditoria da Gestão desta Secretaria no exercício 
de 2009." 

240142 4 

Foram encaminhados os Ofícios nºs 10548 e 
10549/2010/DRDAG/DR/SFC/CGU-PR, datados de 
06/04/2010, ao Secretário de Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento do Governo do Distrito Federal e 
ao Chefe de Gabinete da Secretaria Executiva do Ministério 
do Desenvolviemtno Agrário, respectivamente, solicitando  
esclarecimentos e manifestações que considerem cabíveis 
a respeito das constatações registradas. 

"As metas descritas no contrato 229151-61 estão sendo reavaliadas pela SDT 
e Secretaria de Agricultura do DF." 

240143 3 

Foram encaminhados os Ofícios nºs 10548 e 
10549/2010/DRDAG/DR/SFC/CGU-PR, datados de 
06/04/2010, ao Secretário de Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento do Governo do Distrito Federal e 
ao Chefe de Gabinete da Secretaria Executiva do Ministério 
do Desenvolviemtno Agrário, respectivamente, solicitando  
esclarecimentos e manifestações que considerem cabíveis 
a respeito das constatações registradas. 

"O parecer técnico do contrato 195.966-84 foi apensado ao plano de trabalho, 
conforme cópia em anexo. 
 
Estamos adotando medidas administrativas visando a padronização de 
pareceres técnicos desta Secretaria, conforme orientações dessa CGU nos 
exercícios anteriores e documentos já remetidos Pa equipe de auditoria na 
realização dos trabalhos de auditoria da Gestão desta Secretaria no exercício 
de 2009." 

240143 4 
Foram encaminhados os Ofícios nºs 10548 e 
10549/2010/DRDAG/DR/SFC/CGU-PR, datados de 

"A meta relativa à aquisição de equipamentos foi incluída posteriormente Pa 
aprovação do projeto pelos conselheiros dos Territórios de Águas Emendadas, 
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06/04/2010, ao Secretário de Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento do Governo do Distrito Federal e 
ao Chefe de Gabinete da Secretaria Executiva do Ministério 
do Desenvolviemtno Agrário, respectivamente, solicitando  
esclarecimentos e manifestações que considerem cabíveis 
a respeito das constatações registradas. 

porém com o conhecimento destes. Os equipamentos já foram adquiridos e se 
encontram à disposição dos conselheiros dos Territórios, conforme 
informações prestadas à equipe de auditoria desta CGU." 

240137 3 

Foram encaminhados os Ofícios nºs 10548 e 
10549/2010/DRDAG/DR/SFC/CGU-PR, datados de 
06/04/2010, ao Secretário de Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento do Governo do Distrito Federal e 
ao Chefe de Gabinete da Secretaria Executiva do Ministério 
do Desenvolviemtno Agrário, respectivamente, solicitando  
esclarecimentos e manifestações que considerem cabíveis 
a respeito das constatações registradas. 

"O modelo de parecer técnico utilizado para aprovação dos convênios e 
contratos de repasse vem sendo aprimorado ao longo do tempo, com mais 
informações e maior detalhamento dos itens de despesa. OS levantamentos 
de preços estão sendo mais especificados e passam a fazer parte do processo. 
Um memorando circular interno está sendo elaborado para orientar os 
técnicos da SAF a atentar para todos os elementos e informações necessárias 
e pertinentes na formalização das parcerias. Com relação à capacidade técnica 
e estrutural apropriada da EMATER-DF, frisamos  que trata-se de uma 
instituição pública oficial, incumbida legalmente pelos serviços de Ater no DF. 
(...)" 

240137 4 

Foram encaminhados os Ofícios nºs 10548 e 
10549/2010/DRDAG/DR/SFC/CGU-PR, datados de 
06/04/2010, ao Secretário de Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento do Governo do Distrito Federal e 
ao Chefe de Gabinete da Secretaria Executiva do Ministério 
do Desenvolviemtno Agrário, respectivamente, solicitando  
esclarecimentos e manifestações que considerem cabíveis 
a respeito das constatações registradas. 

"Ressalta-se que não houve aquisição a maior em relação aos equipamentos 
previstos no Plano de Trabalho, mas, a aquisição de bens não previstos, que 
embora não autorizada previamente por este MDA, guardam relação com o 
objeto do convênio, e, consideramos que, inevitavelmente, os bens passam a 
compor a estrutura de trabalho da empresa, cuja missão institucional é atuar 
com serviços de ATER aos agricultores do DF." 

240137 5 

Foram encaminhados os Ofícios nºs 10548 e 
10549/2010/DRDAG/DR/SFC/CGU-PR, datados de 
06/04/2010, ao Secretário de Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento do Governo do Distrito Federal e 
ao Chefe de Gabinete da Secretaria Executiva do Ministério 
do Desenvolviemtno Agrário, respectivamente, solicitando  
esclarecimentos e manifestações que considerem cabíveis 
a respeito das constatações registradas. 

"Quanto à devolução dos recursos da contrapartida pactuada, sacado 
indevidamente da conta específica do convênio, do qual resultou a ausência 
de aplicação por 79 dias, foi solicitada a restituição por meio do Ofício nº 
120/SPOA/MDA, datado de 26/02/2010, no montante de R$ 4.196,80, valor 
este calculado por meio do Sistema de Débito do TCU, o qual se baseia no 
índice IPCA. 
 
Este valor é obtido por meio de cálculos distintos. O primeiro visa encontrar o 
montante da remuneração dos recursos que a aplicação financeira na 
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poupança, considerado que o prazo é superior a 30 dias e os termos da IN 
01/97, teria gerado no período compreendido entre 19/03 e 06/06/2008. O 
segundo cálculo nada mais é do que a atualização monetária desse valor até 
23/04/2010. 
 
Contudo, num processo de reavaliação dos cálculos, constatou-se que o índice 
então utilizado à época para aferição da remuneração não foi o da poupança, 
e sim o do IPCA, gerando, no caso em questão, um saldo a maior na correção, 
se comparado ao mesmo valor atualizado pelo índice da poupança (...)" 

240137 6 

Foram encaminhados os Ofícios nºs 10548 e 
10549/2010/DRDAG/DR/SFC/CGU-PR, datados de 
06/04/2010, ao Secretário de Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento do Governo do Distrito Federal e 
ao Chefe de Gabinete da Secretaria Executiva do Ministério 
do Desenvolviemtno Agrário, respectivamente, solicitando  
esclarecimentos e manifestações que considerem cabíveis 
a respeito das constatações registradas. 

"A SAF não restringe somente ao sistema de monitoramento informatizado 
seus procedimentos para a emissão de parecer técnico parcial ou final, 
adotando a análise de outros documentos e da fiscalização in loco para 
cumprir com esta obrigatoriedade. Para cumprirmos o prazo de emissão de 
pareceres parcial ou final, adotaremos, complementarmente, medidas para 
disponibilizar ao convenente o acesso ao Sicofin, em tempo suficiente para o 
seu preenchimento. com isso evitaremos atrasos na emissão desses 
pareceres." 

240137 7 

Foram encaminhados os Ofícios nºs 10548 e 
10549/2010/DRDAG/DR/SFC/CGU-PR, datados de 
06/04/2010, ao Secretário de Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento do Governo do Distrito Federal e 
ao Chefe de Gabinete da Secretaria Executiva do Ministério 
do Desenvolviemtno Agrário, respectivamente, solicitando  
esclarecimentos e manifestações que considerem cabíveis 
a respeito das constatações registradas. 

"O MDA utiliza de dois procedimentos de acompanhamento da execução dos 
convênios. O primeiro procedimento remete ao sistema eletrônico de 
monitoramento - Sicofin, onde a entidade executora informa as atividades 
realizadas e os beneficiários. O segundo procedimento refere-se as 
fiscalizações in loco, realizadas durante a execução deste convênio. Embora 
não tenha havido ausência de fiscalizações durante a execução deste 
convÊnio, serão adotados procedimentos de aprimoramento na rotina de 
fiscalizações in loco, com maior detalhamento na verificação das metas e 
atividades programadas." 

240137 8 

Foram encaminhados os Ofícios nºs 10548 e 
10549/2010/DRDAG/DR/SFC/CGU-PR, datados de 
06/04/2010, ao Secretário de Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento do Governo do Distrito Federal e 
ao Chefe de Gabinete da Secretaria Executiva do Ministério 
do Desenvolviemtno Agrário, respectivamente, solicitando  

"A SAF notificará a instituição a apresentar a listagem dos bens adquiridos bem 
como o seu registro (nº de patrimônio), localização e utilização. 
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esclarecimentos e manifestações que considerem cabíveis 
a respeito das constatações registradas. 

240137 10 

Foram encaminhados os Ofícios nºs 10548 e 
10549/2010/DRDAG/DR/SFC/CGU-PR, datados de 
06/04/2010, ao Secretário de Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento do Governo do Distrito Federal e 
ao Chefe de Gabinete da Secretaria Executiva do Ministério 
do Desenvolviemtno Agrário, respectivamente, solicitando  
esclarecimentos e manifestações que considerem cabíveis 
a respeito das constatações registradas. 

"O plano de trabalho elaborado pelo MDA está de acordo com a legislação 
vigente, inclusive com adoção da memória de cálculo com detalhamento de 
itens de despesa que compõem as atividades. Nos últimos anos, o Ministério 
padronizou os itens de despesa e as unidades de medida, garantindo nas 
memórias de cálculo a descrição detalhada de cada item, qualitativa e 
quantitativamente descritos, inseridos e organizados através do SICOFIN. 
Contudo, novos procedimentos serão adotados para melhorar a qualidade e a 
descrição dos itens de despesa para os futuros convênios." 

240137 11 

Foram encaminhados os Ofícios nºs 10548 e 
10549/2010/DRDAG/DR/SFC/CGU-PR, datados de 
06/04/2010, ao Secretário de Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento do Governo do Distrito Federal e 
ao Chefe de Gabinete da Secretaria Executiva do Ministério 
do Desenvolviemtno Agrário, respectivamente, solicitando  
esclarecimentos e manifestações que considerem cabíveis 
a respeito das constatações registradas. 

"A SAF entende que há a necessidade de devolução de R$ 1.800,00, referentes 
a 450 kits do item 11.21, cujo valor de aquisição deveria ser de R$ 21,00. Este 
valor equivale à diferença de R$ 4,00 contida em cada kit. Já em relação ao 
item 6.6.3, há necessidade de devolução de R$ 64,00, referentes à diferença 
aferida de R$ 4,00. Será solicitada à SPOA providência junto à EMATER/DF para 
devolução do valor identificado. 

240139 3 

Foram encaminhados os Ofícios nºs 10548 e 
10549/2010/DRDAG/DR/SFC/CGU-PR, datados de 
06/04/2010, ao Secretário de Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento do Governo do Distrito Federal e 
ao Chefe de Gabinete da Secretaria Executiva do Ministério 
do Desenvolviemtno Agrário, respectivamente, solicitando  
esclarecimentos e manifestações que considerem cabíveis 
a respeito das constatações registradas. 

O MDA não possui corpo técnico para a opreracionalização de convênios, 
tendo celebrado com a CEF um contrato de prestação de serviços para a 
realização dessa demanda. A caixa atua como mandatária da Uniçao e faz o 
acompanhamento das propostas através de medições que constatam a 
execução das metas e liberam os recursos de acordo com a execução das 
mesmas. Assim, a responsabilidade pela fiscalização dos contratos de 
investimento é dos escritórios de negócios da CEF. A função gerencial 
fiscalizadora descrita no artigo 23 da IN 01/97 é feita por esta Secretaria 
através do monitoramento e acompanhamento da execução destes projetos a 
partir de informações fornecidas pela CEF. 
 
Para os contratos de custeio, considerando que a avaliação e aprovação da 
execução física são atribuições desta Secretaria, conforme contrato assinado 
entre o MDA e a CEF, decidiu-se pela designação de um servidor para atuar no 
acompanhamento desses contratos. A execução financeira desses contratos, 
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por sua vez, continua como responsabilidade do escritório de negócios da CEF. 
 
Lembramos que o TCU considerou os atos administrativos praticados pela CEF 
na operacionalização de contratos de repasse em conformaidade com a 
legislação vigente, de acordo com os termos do Acórdão 1126/2007 TCU - 
Plenário . 
 
Comunicamos que não é possível o atendimento dessas recomendações, 
tendo em vista que, caso fosse possível a designação formal de servidor para 
o acompanhamento de cada um dos contratos de repasse celebrados por esta 
Secretaria, não haveria a necessidade de celebrar um contrato de prestação 
de serviços com a CEF para operacionalização dos convênios deste Ministério. 

240139 5 

Foram encaminhados os Ofícios nºs 10548 e 
10549/2010/DRDAG/DR/SFC/CGU-PR, datados de 
06/04/2010, ao Secretário de Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento do Governo do Distrito Federal e 
ao Chefe de Gabinete da Secretaria Executiva do Ministério 
do Desenvolviemtno Agrário, respectivamente, solicitando  
esclarecimentos e manifestações que considerem cabíveis 
a respeito das constatações registradas. 

"Conforme descrito no Ofício 418/2010/SDT/MDA, os dois contratos possuem 
a mesma finalidade, não o mesmo objeto. Dessa forma, não há que se 
menciona a sobreposição do objetio, uma vez que os bens adquiridos são 
distintos. Ainda que não tenha sido apensado ao parecer técnico nenhum 
documento acerca da compatibilidade dos preçosapresentados, comunicamos 
que os equipamentos descritos no plano de trabalho foram adquiridos e a 
avaliação do escritório de negócios da Caixa concluiu que os mesmos 
encontravam-se nas médias de mercado. Ademais, o processo foi auditado 
pela própria CGU, que não apontou sobrepreço dos equipamentos adquiridos, 
o que mais uma vez corrobora que os preços apresentados no plano de 
trabalho são compatíveis com as médias de mercado. Quanto a capacidade 
técnica e operacional da Entidade que celebrou o contrato (EMATER), ver as 
justificativas apresentadas no item "c" do Ofício 418/2010/SDT/MDA. Por 
último, e não menos importante, o Território de Águas Emendadas é o único 
do país que possui área territorial em três Estados da Federação." 
 
 
 
----------------------------------------------------x-------------------------------------------------
-------------- 
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Ofício 1334/2010 - SDT/MDA 
 
"Providenciada a inclusão  do Estatuto da Emater no contrato 244363-32, 
conforme orientações desta CGU. 
 
Estamos adotando medidas visando a padronização de pareceres técnicos 
desta Secretaria, conforme orientações dessa CGU nos exercícios anteriores e 
documentos já remetidos à equipe de auditoria na realização dos trabalhos de 
auditoria da Gestão desta Secretaria no exercício de 2009." 

240140 3 

Foram encaminhados os Ofícios nºs 10548 e 
10549/2010/DRDAG/DR/SFC/CGU-PR, datados de 
06/04/2010, ao Secretário de Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento do Governo do Distrito Federal e 
ao Chefe de Gabinete da Secretaria Executiva do Ministério 
do Desenvolviemtno Agrário, respectivamente, solicitando  
esclarecimentos e manifestações que considerem cabíveis 
a respeito das constatações registradas. 

O MDA não possui corpo técnico para a opreracionalização de convênios, 
tendo celebrado com a CEF um contrato de prestação de serviços para a 
realização dessa demanda. A caixa atua como mandatária da Uniçao e faz o 
acompanhamento das propostas através de medições que constatam a 
execução das metas e liberam os recursos de acordo com a execução das 
mesmas. Assim, a responsabilidade pela fiscalização dos contratos de 
investimento é dos escritórios de negócios da CEF. A função gerencial 
fiscalizadora descrita no artigo 23 da IN 01/97 é feita por esta Secretaria 
através do monitoramento e acompanhamento da execução destes projetos a 
partir de informações fornecidas pela CEF. 
 
Para os contratos de custeio, considerando que a avaliação e aprovação da 
execução física são atribuições desta Secretaria, conforme contrato assinado 
entre o MDA e a CEF, decidiu-se pela designação de um servidor para atuar no 
acompanhamento desses contratos. A execução financeira desses contratos, 
por sua vez, continua como responsabilidade do escritório de negócios da CEF. 
 
Lembramos que o TCU considerou os atos administrativos praticados pela CEF 
na operacionalização de contratos de repasse em conformaidade com a 
legislação vigente, de acordo com os termos do Acórdão 1126/2007 TCU - 
Plenário . 
 
Comunicamos que não é possível o atendimento dessas recomendações, 
tendo em vista que, caso fosse possível a designação formal de servidor para 
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o acompanhamento de cada um dos contratos de repasse celebrados por esta 
Secretaria, não haveria a necessidade de celebrar um contrato de prestação 
de serviços com a CEF para operacionalização dos convênios deste Ministério. 

240140 5 

Foram encaminhados os Ofícios nºs 10548 e 
10549/2010/DRDAG/DR/SFC/CGU-PR, datados de 
06/04/2010, ao Secretário de Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento do Governo do Distrito Federal e 
ao Chefe de Gabinete da Secretaria Executiva do Ministério 
do Desenvolviemtno Agrário, respectivamente, solicitando  
esclarecimentos e manifestações que considerem cabíveis 
a respeito das constatações registradas. 

"Conforme descrito no Ofício 418/2010/SDT/MDA, os dois contratos possuem 
a mesma finalidade, não o mesmo objeto. Dessa forma, não há que se 
menciona a sobreposição do objetio, uma vez que os bens adquiridos são 
distintos. Ainda que não tenha sido apensado ao parecer técnico nenhum 
documento acerca da compatibilidade dos preçosapresentados, comunicamos 
que os equipamentos descritos no plano de trabalho foram adquiridos e a 
avaliação do escritório de negócios da Caixa concluiu que os mesmos 
encontravam-se nas médias de mercado. Ademais, o processo foi auditado 
pela própria CGU, que não apontou sobrepreço dos equipamentos adquiridos, 
o que mais uma vez corrobora que os preços apresentados no plano de 
trabalho são compatíveis com as médias de mercado. Quanto a capacidade 
técnica e operacional da Entidade que celebrou o contrato (EMATER), ver as 
justificativas apresentadas no item "c" do Ofício 418/2010/SDT/MDA. Por 
último, e não menos importante, o Território de Águas Emendadas é o único 
do país que possui área territorial em três Estados da Federação." 
 
 
 
-----------------------------------------------------------x------------------------------------------
------------- 
 
Ofício 1334 - SDT/MDA 
 
 
 
"Providenciada a inclusão do Estatuto da EMATER no contrato 241123-68, 
conforme orientações da CGU. 
 
Estamos adotando medidas administrativas visando a padronização de 
pareceres técnicos desta Secretaria, conforme orientações da CGU nos 
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exercícios anteriores e documentos já remetidos à equipe de auditoria na 
realização dos trabalhos da auditoria da Gestão desta Secretaria no exercício 
de 2009." 

240141 2 

Foram encaminhados os Ofícios nºs 10548 e 
10549/2010/DRDAG/DR/SFC/CGU-PR, datados de 
06/04/2010, ao Secretário de Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento do Governo do Distrito Federal e 
ao Chefe de Gabinete da Secretaria Executiva do Ministério 
do Desenvolviemtno Agrário, respectivamente, solicitando  
esclarecimentos e manifestações que considerem cabíveis 
a respeito das constatações registradas. 

"O MDA não possui corpo técnico para a opreracionalização de convênios, 
tendo celebrado com a CEF um  
 
contrato de prestação de serviços para a realização dessa demanda. A caixa 
atua como mandatária da União e faz o acompanhamento das propostas 
através de medições que constatam a execução das metas e liberam os 
recursos de acordo com a execução das mesmas. Assim, a responsabilidade 
pela fiscalização dos contratos de investimento é dos escritórios de negócios 
da CEF. A função gerencial fiscalizadora descrita no artigo 23 da IN 01/97 é 
feita por esta Secretaria através do monitoramento e acompanhamento da 
execução destes projetos a partir de informações fornecidas pela CEF. 
 
Para os contratos de custeio, considerando que a avaliação e aprovação da 
execução física são atribuições desta Secretaria, conforme contrato assinado 
entre o MDA e a CEF, decidiu-se pela designação de um servidor para atuar no 
acompanhamento desses contratos. A execução financeira desses contratos, 
por sua vez, continua como responsabilidade do escritório de negócios da CEF.  
 
Lembramos que o TCU considerou os atos administrativos praticados pela CEF 
na operacionalização de contratos de repasse em conformaidade com a 
legislação vigente, de acordo com os termos do Acórdão  
 
1126/2007 TCU - Plenário . 
 
Comunicamos que não é possível o atendimento dessas recomendações, 
tendo em vista que, caso fosse  
 
possível a designação formal de servidor para o acompanhamento de cada um 
dos contratos de repasse  
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celebrados por esta Secretaria, não haveria a necessidade de celebrar um 
contrato de prestação de  
 
serviços com a CEF para operacionalização dos convênios deste Ministério." 

245968 3 
Recomendamos ao gestor adotar as medidas cabíveis com 
a finalidade de mitigar os fatos apontados. 

Por intermédio do e-mail encaminhado em 16/03/2012, o AECI/MDA, Sr. 
Henrique Ramos, informou o que segue: 
 
“A respeito, informo que o assunto foi remetido à Secretaria da Agricultura 
Familiar – SAF/MDA e à Secretaria de Desenvolvimento Territorial - SDT/MDA, 
respectivamente, para conhecimento, análise e adoção de providências que 
reputarem cabíveis, acerca dos apontamentos do Relatório em questão, 
conforme o quadro abaixo, e responderem diretamente a essa Secretaria 
Federal de Controle Interno, com a urgência que o caso requer, 
disponibilizando a este Assessor Especial de Controle Interno, a cópia dos 
procedimentos adotados, para efeito de controle. 
 
(...) 
 
Até a presente data, aquelas Unidades/MDA adotaram as seguintes medidas: 
 
(...) 
 
- Ofício nº 161/2012 – SDT/MDA, de 17/02/2012: a Secretaria de 
Desenvolvimento Territorial – SDT/MDA solicitou à SUREP/CAIXA, a imediata 
suspensão dos contratos de repasse nºs 264.531-86 e 278.759-34, bem como 
solicitou àquela instituição financeira, até o dia 23/03/2012, a remessa das 
justificativas para os pontos assinalados nos contratos em questão.  
 
(...) 
 
Diante do exposto e tendo em vista os prazos estipulados pelas Secretarias 
deste Ministério para que as entidades se manifestem acerca da matéria em 
comento, registro que este Assessor Especial de Controle Interno - AECI/MDA, 
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solicitará, hoje, à SAF e SDT, informações atualizadas referentes ao assunto em 
questão. Tão logo tenha as informações atualizadas, às unidades 
encaminharão os documentos diretamente à DRDAG/DR/SFC/CGU/PR.” 
 
 
 
Em complementação à manifestação supra, o AECI/MDA, Sr. Henrique Ramos, 
encaminhou novo e-mail, em 09/04/2012, informando o seguinte: 
 
“Encaminho, em anexo, para conhecimento, Memorandos de reiteração, 
tanto à SAF como à SDT, solicitando atualização de informações sobre relatório 
oriundo de ação de controle descentralizada com o objetivo de verificar 
possíveis irregularidades na aplicação de recursos federais no municípios de 
Santa Maria/RS, conforme histórico abaixo. 
 
Disponho que foi solicitado a cada Secretaria acima citada, que respondessem 
diretamente a esse órgão de Controle Interno, com cópias a este AECI/MDA, 
para efeito de controle.” 

245968 5 
Recomendamos ao gestor adotar as medidas cabíveis com 
a finalidade de mitigar os fatos apontados. 

Por intermédio do e-mail encaminhado em 16/03/2012, o AECI/MDA, Sr. 
Henrique Ramos, informou o que segue: 
 
“A respeito, informo que o assunto foi remetido à Secretaria da Agricultura 
Familiar – SAF/MDA e à Secretaria de Desenvolvimento Territorial - SDT/MDA, 
respectivamente, para conhecimento, análise e adoção de providências que 
reputarem cabíveis, acerca dos apontamentos do Relatório em questão, 
conforme o quadro abaixo, e responderem diretamente a essa Secretaria 
Federal de Controle Interno, com a urgência que o caso requer, 
disponibilizando a este Assessor Especial de Controle Interno, a cópia dos 
procedimentos adotados, para efeito de controle. 
 
(...) 
 
Até a presente data, aquelas Unidades/MDA adotaram as seguintes medidas: 
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(...) 
 
- Ofício nº 161/2012 – SDT/MDA, de 17/02/2012: a Secretaria de 
Desenvolvimento Territorial – SDT/MDA solicitou à SUREP/CAIXA, a imediata 
suspensão dos contratos de repasse nºs 264.531-86 e 278.759-34, bem como 
solicitou àquela instituição financeira, até o dia 23/03/2012, a remessa das 
justificativas para os pontos assinalados nos contratos em questão.  
 
(...) 
 
Diante do exposto e tendo em vista os prazos estipulados pelas Secretarias 
deste Ministério para que as entidades se manifestem acerca da matéria em 
comento, registro que este Assessor Especial de Controle Interno - AECI/MDA, 
solicitará, hoje, à SAF e SDT, informações atualizadas referentes ao assunto em 
questão. Tão logo tenha as informações atualizadas, às unidades 
encaminharão os documentos diretamente à DRDAG/DR/SFC/CGU/PR.” 
 
 
 
Em complementação à manifestação supra, o AECI/MDA, Sr. Henrique Ramos, 
encaminhou novo e-mail, em 09/04/2012, informando o seguinte: 
 
“Encaminho, em anexo, para conhecimento, Memorandos de reiteração, 
tanto à SAF como à SDT, solicitando atualização de informações sobre relatório 
oriundo de ação de controle descentralizada com o objetivo de verificar 
possíveis irregularidades na aplicação de recursos federais no municípios de 
Santa Maria/RS, conforme histórico abaixo. 
 
Disponho que foi solicitado a cada Secretaria acima citada, que respondessem 
diretamente a esse órgão de Controle Interno, com cópias a este AECI/MDA, 
para efeito de controle.” 
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245968 8 
Recomendamos ao gestor adotar as medidas cabíveis com 
a finalidade de mitigar os fatos apontados. 

Por intermédio do e-mail encaminhado em 16/03/2012, o AECI/MDA, Sr. 
Henrique Ramos, informou o que segue: 
 
“A respeito, informo que o assunto foi remetido à Secretaria da Agricultura 
Familiar – SAF/MDA e à Secretaria de Desenvolvimento Territorial - SDT/MDA, 
respectivamente, para conhecimento, análise e adoção de providências que 
reputarem cabíveis, acerca dos apontamentos do Relatório em questão, 
conforme o quadro abaixo, e responderem diretamente a essa Secretaria 
Federal de Controle Interno, com a urgência que o caso requer, 
disponibilizando a este Assessor Especial de Controle Interno, a cópia dos 
procedimentos adotados, para efeito de controle. 
 
(...) 
 
Até a presente data, aquelas Unidades/MDA adotaram as seguintes medidas: 
 
(...) 
 
- Ofício nº 161/2012 – SDT/MDA, de 17/02/2012: a Secretaria de 
Desenvolvimento Territorial – SDT/MDA solicitou à SUREP/CAIXA, a imediata 
suspensão dos contratos de repasse nºs 264.531-86 e 278.759-34, bem como 
solicitou àquela instituição financeira, até o dia 23/03/2012, a remessa das 
justificativas para os pontos assinalados nos contratos em questão.  
 
(...) 
 
Diante do exposto e tendo em vista os prazos estipulados pelas Secretarias 
deste Ministério para que as entidades se manifestem acerca da matéria em 
comento, registro que este Assessor Especial de Controle Interno - AECI/MDA, 
solicitará, hoje, à SAF e SDT, informações atualizadas referentes ao assunto em 
questão. Tão logo tenha as informações atualizadas, às unidades 
encaminharão os documentos diretamente à DRDAG/DR/SFC/CGU/PR.” 
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Em complementação à manifestação supra, o AECI/MDA, Sr. Henrique Ramos, 
encaminhou novo e-mail, em 09/04/2012, informando o seguinte: 
 
“Encaminho, em anexo, para conhecimento, Memorandos de reiteração, 
tanto à SAF como à SDT, solicitando atualização de informações sobre relatório 
oriundo de ação de controle descentralizada com o objetivo de verificar 
possíveis irregularidades na aplicação de recursos federais no municípios de 
Santa Maria/RS, conforme histórico abaixo. 
 
Disponho que foi solicitado a cada Secretaria acima citada, que respondessem 
diretamente a esse órgão de Controle Interno, com cópias a este AECI/MDA, 
para efeito de controle.” 

245968 9 
Recomendamos ao gestor adotar as medidas cabíveis com 
a finalidade de mitigar os fatos apontados. 

Por intermédio do e-mail encaminhado em 16/03/2012, o AECI/MDA, Sr. 
Henrique Ramos, informou o que segue: 
 
“A respeito, informo que o assunto foi remetido à Secretaria da Agricultura 
Familiar – SAF/MDA e à Secretaria de Desenvolvimento Territorial - SDT/MDA, 
respectivamente, para conhecimento, análise e adoção de providências que 
reputarem cabíveis, acerca dos apontamentos do Relatório em questão, 
conforme o quadro abaixo, e responderem diretamente a essa Secretaria 
Federal de Controle Interno, com a urgência que o caso requer, 
disponibilizando a este Assessor Especial de Controle Interno, a cópia dos 
procedimentos adotados, para efeito de controle. 
 
(...) 
 
Até a presente data, aquelas Unidades/MDA adotaram as seguintes medidas: 
 
(...) 
 
- Ofício nº 161/2012 – SDT/MDA, de 17/02/2012: a Secretaria de 
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Desenvolvimento Territorial – SDT/MDA solicitou à SUREP/CAIXA, a imediata 
suspensão dos contratos de repasse nºs 264.531-86 e 278.759-34, bem como 
solicitou àquela instituição financeira, até o dia 23/03/2012, a remessa das 
justificativas para os pontos assinalados nos contratos em questão.  
 
(...) 
 
Diante do exposto e tendo em vista os prazos estipulados pelas Secretarias 
deste Ministério para que as entidades se manifestem acerca da matéria em 
comento, registro que este Assessor Especial de Controle Interno - AECI/MDA, 
solicitará, hoje, à SAF e SDT, informações atualizadas referentes ao assunto em 
questão. Tão logo tenha as informações atualizadas, às unidades 
encaminharão os documentos diretamente à DRDAG/DR/SFC/CGU/PR.” 
 
 
 
Em complementação à manifestação supra, o AECI/MDA, Sr. Henrique Ramos, 
encaminhou novo e-mail, em 09/04/2012, informando o seguinte: 
 
“Encaminho, em anexo, para conhecimento, Memorandos de reiteração, 
tanto à SAF como à SDT, solicitando atualização de informações sobre relatório 
oriundo de ação de controle descentralizada com o objetivo de verificar 
possíveis irregularidades na aplicação de recursos federais no municípios de 
Santa Maria/RS, conforme histórico abaixo. 
 
Disponho que foi solicitado a cada Secretaria acima citada, que respondessem 
diretamente a esse órgão de Controle Interno, com cópias a este AECI/MDA, 
para efeito de controle.” 

245968 10 
Recomendamos ao gestor adotar as medidas cabíveis com 
a finalidade de mitigar os fatos apontados. 

Por intermédio do e-mail encaminhado em 16/03/2012, o AECI/MDA, Sr. 
Henrique Ramos, informou o que segue: 
 
“A respeito, informo que o assunto foi remetido à Secretaria da Agricultura 
Familiar – SAF/MDA e à Secretaria de Desenvolvimento Territorial - SDT/MDA, 
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respectivamente, para conhecimento, análise e adoção de providências que 
reputarem cabíveis, acerca dos apontamentos do Relatório em questão, 
conforme o quadro abaixo, e responderem diretamente a essa Secretaria 
Federal de Controle Interno, com a urgência que o caso requer, 
disponibilizando a este Assessor Especial de Controle Interno, a cópia dos 
procedimentos adotados, para efeito de controle. 
 
(...) 
 
Até a presente data, aquelas Unidades/MDA adotaram as seguintes medidas: 
 
(...) 
 
- Ofício nº 161/2012 – SDT/MDA, de 17/02/2012: a Secretaria de 
Desenvolvimento Territorial – SDT/MDA solicitou à SUREP/CAIXA, a imediata 
suspensão dos contratos de repasse nºs 264.531-86 e 278.759-34, bem como 
solicitou àquela instituição financeira, até o dia 23/03/2012, a remessa das 
justificativas para os pontos assinalados nos contratos em questão.  
 
(...) 
 
Diante do exposto e tendo em vista os prazos estipulados pelas Secretarias 
deste Ministério para que as entidades se manifestem acerca da matéria em 
comento, registro que este Assessor Especial de Controle Interno - AECI/MDA, 
solicitará, hoje, à SAF e SDT, informações atualizadas referentes ao assunto em 
questão. Tão logo tenha as informações atualizadas, às unidades 
encaminharão os documentos diretamente à DRDAG/DR/SFC/CGU/PR.” 
 
 
 
Em complementação à manifestação supra, o AECI/MDA, Sr. Henrique Ramos, 
encaminhou novo e-mail, em 09/04/2012, informando o seguinte: 
 



 

 217 

A
N

EX
O

S 
E 

A
P

ÊN
D

IC
ES

 

“Encaminho, em anexo, para conhecimento, Memorandos de reiteração, 
tanto à SAF como à SDT, solicitando atualização de informações sobre relatório 
oriundo de ação de controle descentralizada com o objetivo de verificar 
possíveis irregularidades na aplicação de recursos federais no municípios de 
Santa Maria/RS, conforme histórico abaixo. 
 
Disponho que foi solicitado a cada Secretaria acima citada, que respondessem 
diretamente a esse órgão de Controle Interno, com cópias a este AECI/MDA, 
para efeito de controle.” 

245969 4 
Recomendamos ao gestor adotar as medidas cabíveis com 
a finalidade de mitigar os fatos apontados. 

Por intermédio do e-mail encaminhado em 16/03/2012, o AECI/MDA, Sr. 
Henrique Ramos, informou o que segue: 
 
“A respeito, informo que o assunto foi remetido à Secretaria da Agricultura 
Familiar – SAF/MDA e à Secretaria de Desenvolvimento Territorial - SDT/MDA, 
respectivamente, para conhecimento, análise e adoção de providências que 
reputarem cabíveis, acerca dos apontamentos do Relatório em questão, 
conforme o quadro abaixo, e responderem diretamente a essa Secretaria 
Federal de Controle Interno, com a urgência que o caso requer, 
disponibilizando a este Assessor Especial de Controle Interno, a cópia dos 
procedimentos adotados, para efeito de controle. 
 
(...) 
 
Até a presente data, aquelas Unidades/MDA adotaram as seguintes medidas: 
 
(...) 
 
- Ofício nº 161/2012 – SDT/MDA, de 17/02/2012: a Secretaria de 
Desenvolvimento Territorial – SDT/MDA solicitou à SUREP/CAIXA, a imediata 
suspensão dos contratos de repasse nºs 264.531-86 e 278.759-34, bem como 
solicitou àquela instituição financeira, até o dia 23/03/2012, a remessa das 
justificativas para os pontos assinalados nos contratos em questão.  
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(...) 
 
Diante do exposto e tendo em vista os prazos estipulados pelas Secretarias 
deste Ministério para que as entidades se manifestem acerca da matéria em 
comento, registro que este Assessor Especial de Controle Interno - AECI/MDA, 
solicitará, hoje, à SAF e SDT, informações atualizadas referentes ao assunto em 
questão. Tão logo tenha as informações atualizadas, às unidades 
encaminharão os documentos diretamente à DRDAG/DR/SFC/CGU/PR.” 
 
 
 
Em complementação à manifestação supra, o AECI/MDA, Sr. Henrique Ramos, 
encaminhou novo e-mail, em 09/04/2012, informando o seguinte: 
 
“Encaminho, em anexo, para conhecimento, Memorandos de reiteração, 
tanto à SAF como à SDT, solicitando atualização de informações sobre relatório 
oriundo de ação de controle descentralizada com o objetivo de verificar 
possíveis irregularidades na aplicação de recursos federais no municípios de 
Santa Maria/RS, conforme histórico abaixo. 
 
Disponho que foi solicitado a cada Secretaria acima citada, que respondessem 
diretamente a esse órgão de Controle Interno, com cópias a este AECI/MDA, 
para efeito de controle.” 

245969 6 
Recomendamos ao gestor adotar as medidas cabíveis com 
a finalidade de mitigar os fatos apontados. 

Por intermédio do e-mail encaminhado em 16/03/2012, o AECI/MDA, Sr. 
Henrique Ramos, informou o que segue: 
 
“A respeito, informo que o assunto foi remetido à Secretaria da Agricultura 
Familiar – SAF/MDA e à Secretaria de Desenvolvimento Territorial - SDT/MDA, 
respectivamente, para conhecimento, análise e adoção de providências que 
reputarem cabíveis, acerca dos apontamentos do Relatório em questão, 
conforme o quadro abaixo, e responderem diretamente a essa Secretaria 
Federal de Controle Interno, com a urgência que o caso requer, 
disponibilizando a este Assessor Especial de Controle Interno, a cópia dos 
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procedimentos adotados, para efeito de controle. 
 
(...) 
 
Até a presente data, aquelas Unidades/MDA adotaram as seguintes medidas: 
 
(...) 
 
- Ofício nº 161/2012 – SDT/MDA, de 17/02/2012: a Secretaria de 
Desenvolvimento Territorial – SDT/MDA solicitou à SUREP/CAIXA, a imediata 
suspensão dos contratos de repasse nºs 264.531-86 e 278.759-34, bem como 
solicitou àquela instituição financeira, até o dia 23/03/2012, a remessa das 
justificativas para os pontos assinalados nos contratos em questão.  
 
(...) 
 
Diante do exposto e tendo em vista os prazos estipulados pelas Secretarias 
deste Ministério para que as entidades se manifestem acerca da matéria em 
comento, registro que este Assessor Especial de Controle Interno - AECI/MDA, 
solicitará, hoje, à SAF e SDT, informações atualizadas referentes ao assunto em 
questão. Tão logo tenha as informações atualizadas, às unidades 
encaminharão os documentos diretamente à DRDAG/DR/SFC/CGU/PR.” 
 
 
 
Em complementação à manifestação supra, o AECI/MDA, Sr. Henrique Ramos, 
encaminhou novo e-mail, em 09/04/2012, informando o seguinte: 
 
“Encaminho, em anexo, para conhecimento, Memorandos de reiteração, 
tanto à SAF como à SDT, solicitando atualização de informações sobre relatório 
oriundo de ação de controle descentralizada com o objetivo de verificar 
possíveis irregularidades na aplicação de recursos federais no municípios de 
Santa Maria/RS, conforme histórico abaixo. 
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Disponho que foi solicitado a cada Secretaria acima citada, que respondessem 
diretamente a esse órgão de Controle Interno, com cópias a este AECI/MDA, 
para efeito de controle.” 

245969 7 
Recomendamos ao gestor adotar as medidas cabíveis com 
a finalidade de mitigar os fatos apontados. 

Por intermédio do e-mail encaminhado em 16/03/2012, o AECI/MDA, Sr. 
Henrique Ramos, informou o que segue: 
 
“A respeito, informo que o assunto foi remetido à Secretaria da Agricultura 
Familiar – SAF/MDA e à Secretaria de Desenvolvimento Territorial - SDT/MDA, 
respectivamente, para conhecimento, análise e adoção de providências que 
reputarem cabíveis, acerca dos apontamentos do Relatório em questão, 
conforme o quadro abaixo, e responderem diretamente a essa Secretaria 
Federal de Controle Interno, com a urgência que o caso requer, 
disponibilizando a este Assessor Especial de Controle Interno, a cópia dos 
procedimentos adotados, para efeito de controle. 
 
(...) 
 
Até a presente data, aquelas Unidades/MDA adotaram as seguintes medidas: 
 
(...) 
 
- Ofício nº 161/2012 – SDT/MDA, de 17/02/2012: a Secretaria de 
Desenvolvimento Territorial – SDT/MDA solicitou à SUREP/CAIXA, a imediata 
suspensão dos contratos de repasse nºs 264.531-86 e 278.759-34, bem como 
solicitou àquela instituição financeira, até o dia 23/03/2012, a remessa das 
justificativas para os pontos assinalados nos contratos em questão.  
 
(...) 
 
Diante do exposto e tendo em vista os prazos estipulados pelas Secretarias 
deste Ministério para que as entidades se manifestem acerca da matéria em 
comento, registro que este Assessor Especial de Controle Interno - AECI/MDA, 
solicitará, hoje, à SAF e SDT, informações atualizadas referentes ao assunto em 
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questão. Tão logo tenha as informações atualizadas, às unidades 
encaminharão os documentos diretamente à DRDAG/DR/SFC/CGU/PR.” 
 
 
 
Em complementação à manifestação supra, o AECI/MDA, Sr. Henrique Ramos, 
encaminhou novo e-mail, em 09/04/2012, informando o seguinte: 
 
“Encaminho, em anexo, para conhecimento, Memorandos de reiteração, 
tanto à SAF como à SDT, solicitando atualização de informações sobre relatório 
oriundo de ação de controle descentralizada com o objetivo de verificar 
possíveis irregularidades na aplicação de recursos federais no municípios de 
Santa Maria/RS, conforme histórico abaixo. 
 
Disponho que foi solicitado a cada Secretaria acima citada, que respondessem 
diretamente a esse órgão de Controle Interno, com cópias a este AECI/MDA, 
para efeito de controle.” 

245969 11 
Recomendamos ao gestor adotar as medidas cabíveis com 
a finalidade de mitigar os fatos apontados. 

Por intermédio do e-mail encaminhado em 16/03/2012, o AECI/MDA, Sr. 
Henrique Ramos, informou o que segue: 
 
“A respeito, informo que o assunto foi remetido à Secretaria da Agricultura 
Familiar – SAF/MDA e à Secretaria de Desenvolvimento Territorial - SDT/MDA, 
respectivamente, para conhecimento, análise e adoção de providências que 
reputarem cabíveis, acerca dos apontamentos do Relatório em questão, 
conforme o quadro abaixo, e responderem diretamente a essa Secretaria 
Federal de Controle Interno, com a urgência que o caso requer, 
disponibilizando a este Assessor Especial de Controle Interno, a cópia dos 
procedimentos adotados, para efeito de controle. 
 
(...) 
 
Até a presente data, aquelas Unidades/MDA adotaram as seguintes medidas: 
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(...) 
 
- Ofício nº 161/2012 – SDT/MDA, de 17/02/2012: a Secretaria de 
Desenvolvimento Territorial – SDT/MDA solicitou à SUREP/CAIXA, a imediata 
suspensão dos contratos de repasse nºs 264.531-86 e 278.759-34, bem como 
solicitou àquela instituição financeira, até o dia 23/03/2012, a remessa das 
justificativas para os pontos assinalados nos contratos em questão.  
 
(...) 
 
Diante do exposto e tendo em vista os prazos estipulados pelas Secretarias 
deste Ministério para que as entidades se manifestem acerca da matéria em 
comento, registro que este Assessor Especial de Controle Interno - AECI/MDA, 
solicitará, hoje, à SAF e SDT, informações atualizadas referentes ao assunto em 
questão. Tão logo tenha as informações atualizadas, às unidades 
encaminharão os documentos diretamente à DRDAG/DR/SFC/CGU/PR.” 
 
 
 
Em complementação à manifestação supra, o AECI/MDA, Sr. Henrique Ramos, 
encaminhou novo e-mail, em 09/04/2012, informando o seguinte: 
 
“Encaminho, em anexo, para conhecimento, Memorandos de reiteração, 
tanto à SAF como à SDT, solicitando atualização de informações sobre relatório 
oriundo de ação de controle descentralizada com o objetivo de verificar 
possíveis irregularidades na aplicação de recursos federais no municípios de 
Santa Maria/RS, conforme histórico abaixo. 
 
Disponho que foi solicitado a cada Secretaria acima citada, que respondessem 
diretamente a esse órgão de Controle Interno, com cópias a este AECI/MDA, 
para efeito de controle.” 

245969 14 
Recomendamos ao gestor adotar as medidas cabíveis com 
a finalidade de mitigar os fatos apontados. 

Por intermédio do e-mail encaminhado em 16/03/2012, o AECI/MDA, Sr. 
Henrique Ramos, informou o que segue: 
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“A respeito, informo que o assunto foi remetido à Secretaria da Agricultura 
Familiar – SAF/MDA e à Secretaria de Desenvolvimento Territorial - SDT/MDA, 
respectivamente, para conhecimento, análise e adoção de providências que 
reputarem cabíveis, acerca dos apontamentos do Relatório em questão, 
conforme o quadro abaixo, e responderem diretamente a essa Secretaria 
Federal de Controle Interno, com a urgência que o caso requer, 
disponibilizando a este Assessor Especial de Controle Interno, a cópia dos 
procedimentos adotados, para efeito de controle. 
 
(...) 
 
Até a presente data, aquelas Unidades/MDA adotaram as seguintes medidas: 
 
(...) 
 
- Ofício nº 161/2012 – SDT/MDA, de 17/02/2012: a Secretaria de 
Desenvolvimento Territorial – SDT/MDA solicitou à SUREP/CAIXA, a imediata 
suspensão dos contratos de repasse nºs 264.531-86 e 278.759-34, bem como 
solicitou àquela instituição financeira, até o dia 23/03/2012, a remessa das 
justificativas para os pontos assinalados nos contratos em questão.  
 
(...) 
 
Diante do exposto e tendo em vista os prazos estipulados pelas Secretarias 
deste Ministério para que as entidades se manifestem acerca da matéria em 
comento, registro que este Assessor Especial de Controle Interno - AECI/MDA, 
solicitará, hoje, à SAF e SDT, informações atualizadas referentes ao assunto em 
questão. Tão logo tenha as informações atualizadas, às unidades 
encaminharão os documentos diretamente à DRDAG/DR/SFC/CGU/PR.” 
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Em complementação à manifestação supra, o AECI/MDA, Sr. Henrique Ramos, 
encaminhou novo e-mail, em 09/04/2012, informando o seguinte: 
 
“Encaminho, em anexo, para conhecimento, Memorandos de reiteração, 
tanto à SAF como à SDT, solicitando atualização de informações sobre relatório 
oriundo de ação de controle descentralizada com o objetivo de verificar 
possíveis irregularidades na aplicação de recursos federais no municípios de 
Santa Maria/RS, conforme histórico abaixo. 
 
Disponho que foi solicitado a cada Secretaria acima citada, que respondessem 
diretamente a esse órgão de Controle Interno, com cópias a este AECI/MDA, 
para efeito de controle.” 

245970 2 

Recomenda-se à SDT/MDA instituir rotinas internas 
estabelecendo a adequada formalização dos documentos 
relacionados à operacionalização dos contratos de repasse, 
certificando-se quanto à aprovação do Plano de Trabalho 
pelo Ministério concedente. 

Por intermédio do e-mail encaminhado em 16/03/2012, o AECI/MDA, Sr. 
Henrique Ramos, informou o que segue: 
 
“A respeito, informo que o assunto foi remetido à Secretaria da Agricultura 
Familiar – SAF/MDA e à Secretaria de Desenvolvimento Territorial - SDT/MDA, 
respectivamente, para conhecimento, análise e adoção de providências que 
reputarem cabíveis, acerca dos apontamentos do Relatório em questão, 
conforme o quadro abaixo, e responderem diretamente a essa Secretaria 
Federal de Controle Interno, com a urgência que o caso requer, 
disponibilizando a este Assessor Especial de Controle Interno, a cópia dos 
procedimentos adotados, para efeito de controle. 
 
(...) 
 
Até a presente data, aquelas Unidades/MDA adotaram as seguintes medidas: 
 
(...) 
 
- Ofício nº 161/2012 – SDT/MDA, de 17/02/2012: a Secretaria de 
Desenvolvimento Territorial – SDT/MDA solicitou à SUREP/CAIXA, a imediata 
suspensão dos contratos de repasse nºs 264.531-86 e 278.759-34, bem como 
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solicitou àquela instituição financeira, até o dia 23/03/2012, a remessa das 
justificativas para os pontos assinalados nos contratos em questão.  
 
(...) 
 
Diante do exposto e tendo em vista os prazos estipulados pelas Secretarias 
deste Ministério para que as entidades se manifestem acerca da matéria em 
comento, registro que este Assessor Especial de Controle Interno - AECI/MDA, 
solicitará, hoje, à SAF e SDT, informações atualizadas referentes ao assunto em 
questão. Tão logo tenha as informações atualizadas, às unidades 
encaminharão os documentos diretamente à DRDAG/DR/SFC/CGU/PR.” 
 
 
 
Em complementação à manifestação supra, o AECI/MDA, Sr. Henrique Ramos, 
encaminhou novo e-mail, em 09/04/2012, informando o seguinte: 
 
“Encaminho, em anexo, para conhecimento, Memorandos de reiteração, 
tanto à SAF como à SDT, solicitando atualização de informações sobre relatório 
oriundo de ação de controle descentralizada com o objetivo de verificar 
possíveis irregularidades na aplicação de recursos federais no municípios de 
Santa Maria/RS, conforme histórico abaixo. 
 
Disponho que foi solicitado a cada Secretaria acima citada, que respondessem 
diretamente a esse órgão de Controle Interno, com cópias a este AECI/MDA, 
para efeito de controle.” 

245970 3 

Recomendamos à SDT/MDA instituir rotina interna de 
verificação da correta inclusão no SICONV dos 
instrumentos de transferência celebrados no âmbito da 
SDT/MDA conforme determina a legislação pertinente. 

Por intermédio do e-mail encaminhado em 16/03/2012, o AECI/MDA, Sr. 
Henrique Ramos, informou o que segue: 
 
“A respeito, informo que o assunto foi remetido à Secretaria da Agricultura 
Familiar – SAF/MDA e à Secretaria de Desenvolvimento Territorial - SDT/MDA, 
respectivamente, para conhecimento, análise e adoção de providências que 
reputarem cabíveis, acerca dos apontamentos do Relatório em questão, 
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conforme o quadro abaixo, e responderem diretamente a essa Secretaria 
Federal de Controle Interno, com a urgência que o caso requer, 
disponibilizando a este Assessor Especial de Controle Interno, a cópia dos 
procedimentos adotados, para efeito de controle. 
 
(...) 
 
Até a presente data, aquelas Unidades/MDA adotaram as seguintes medidas: 
 
(...) 
 
- Ofício nº 161/2012 – SDT/MDA, de 17/02/2012: a Secretaria de 
Desenvolvimento Territorial – SDT/MDA solicitou à SUREP/CAIXA, a imediata 
suspensão dos contratos de repasse nºs 264.531-86 e 278.759-34, bem como 
solicitou àquela instituição financeira, até o dia 23/03/2012, a remessa das 
justificativas para os pontos assinalados nos contratos em questão.  
 
(...) 
 
Diante do exposto e tendo em vista os prazos estipulados pelas Secretarias 
deste Ministério para que as entidades se manifestem acerca da matéria em 
comento, registro que este Assessor Especial de Controle Interno - AECI/MDA, 
solicitará, hoje, à SAF e SDT, informações atualizadas referentes ao assunto em 
questão. Tão logo tenha as informações atualizadas, às unidades 
encaminharão os documentos diretamente à DRDAG/DR/SFC/CGU/PR.” 
 
 
 
Em complementação à manifestação supra, o AECI/MDA, Sr. Henrique Ramos, 
encaminhou novo e-mail, em 09/04/2012, informando o seguinte: 
 
“Encaminho, em anexo, para conhecimento, Memorandos de reiteração, 
tanto à SAF como à SDT, solicitando atualização de informações sobre relatório 
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oriundo de ação de controle descentralizada com o objetivo de verificar 
possíveis irregularidades na aplicação de recursos federais no municípios de 
Santa Maria/RS, conforme histórico abaixo. 
 
Disponho que foi solicitado a cada Secretaria acima citada, que respondessem 
diretamente a esse órgão de Controle Interno, com cópias a este AECI/MDA, 
para efeito de controle.” 

245970 3 
Recomendamos à SDT/MDA proceder a inclusão do 
Contrato de Repasse n.º 264.531-86 no SICONV, conforme 
determina a legislação pertinente. 

Por intermédio do e-mail encaminhado em 16/03/2012, o AECI/MDA, Sr. 
Henrique Ramos, informou o que segue: 
 
“A respeito, informo que o assunto foi remetido à Secretaria da Agricultura 
Familiar – SAF/MDA e à Secretaria de Desenvolvimento Territorial - SDT/MDA, 
respectivamente, para conhecimento, análise e adoção de providências que 
reputarem cabíveis, acerca dos apontamentos do Relatório em questão, 
conforme o quadro abaixo, e responderem diretamente a essa Secretaria 
Federal de Controle Interno, com a urgência que o caso requer, 
disponibilizando a este Assessor Especial de Controle Interno, a cópia dos 
procedimentos adotados, para efeito de controle. 
 
(...) 
 
Até a presente data, aquelas Unidades/MDA adotaram as seguintes medidas: 
 
(...) 
 
- Ofício nº 161/2012 – SDT/MDA, de 17/02/2012: a Secretaria de 
Desenvolvimento Territorial – SDT/MDA solicitou à SUREP/CAIXA, a imediata 
suspensão dos contratos de repasse nºs 264.531-86 e 278.759-34, bem como 
solicitou àquela instituição financeira, até o dia 23/03/2012, a remessa das 
justificativas para os pontos assinalados nos contratos em questão.  
 
(...) 
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Diante do exposto e tendo em vista os prazos estipulados pelas Secretarias 
deste Ministério para que as entidades se manifestem acerca da matéria em 
comento, registro que este Assessor Especial de Controle Interno - AECI/MDA, 
solicitará, hoje, à SAF e SDT, informações atualizadas referentes ao assunto em 
questão. Tão logo tenha as informações atualizadas, às unidades 
encaminharão os documentos diretamente à DRDAG/DR/SFC/CGU/PR.” 
 
 
 
Em complementação à manifestação supra, o AECI/MDA, Sr. Henrique Ramos, 
encaminhou novo e-mail, em 09/04/2012, informando o seguinte: 
 
“Encaminho, em anexo, para conhecimento, Memorandos de reiteração, 
tanto à SAF como à SDT, solicitando atualização de informações sobre relatório 
oriundo de ação de controle descentralizada com o objetivo de verificar 
possíveis irregularidades na aplicação de recursos federais no municípios de 
Santa Maria/RS, conforme histórico abaixo. 
 
Disponho que foi solicitado a cada Secretaria acima citada, que respondessem 
diretamente a esse órgão de Controle Interno, com cópias a este AECI/MDA, 
para efeito de controle.” 

245970 4 
Recomendamos ao gestor adotar as medidas cabíveis com 
a finalidade de mitigar os fatos apontados. 

Por intermédio do e-mail encaminhado em 16/03/2012, o AECI/MDA, Sr. 
Henrique Ramos, informou o que segue: 
 
“A respeito, informo que o assunto foi remetido à Secretaria da Agricultura 
Familiar – SAF/MDA e à Secretaria de Desenvolvimento Territorial - SDT/MDA, 
respectivamente, para conhecimento, análise e adoção de providências que 
reputarem cabíveis, acerca dos apontamentos do Relatório em questão, 
conforme o quadro abaixo, e responderem diretamente a essa Secretaria 
Federal de Controle Interno, com a urgência que o caso requer, 
disponibilizando a este Assessor Especial de Controle Interno, a cópia dos 
procedimentos adotados, para efeito de controle. 
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(...) 
 
Até a presente data, aquelas Unidades/MDA adotaram as seguintes medidas: 
 
(...) 
 
- Ofício nº 161/2012 – SDT/MDA, de 17/02/2012: a Secretaria de 
Desenvolvimento Territorial – SDT/MDA solicitou à SUREP/CAIXA, a imediata 
suspensão dos contratos de repasse nºs 264.531-86 e 278.759-34, bem como 
solicitou àquela instituição financeira, até o dia 23/03/2012, a remessa das 
justificativas para os pontos assinalados nos contratos em questão.  
 
(...) 
 
Diante do exposto e tendo em vista os prazos estipulados pelas Secretarias 
deste Ministério para que as entidades se manifestem acerca da matéria em 
comento, registro que este Assessor Especial de Controle Interno - AECI/MDA, 
solicitará, hoje, à SAF e SDT, informações atualizadas referentes ao assunto em 
questão. Tão logo tenha as informações atualizadas, às unidades 
encaminharão os documentos diretamente à DRDAG/DR/SFC/CGU/PR.” 
 
 
 
Em complementação à manifestação supra, o AECI/MDA, Sr. Henrique Ramos, 
encaminhou novo e-mail, em 09/04/2012, informando o seguinte: 
 
“Encaminho, em anexo, para conhecimento, Memorandos de reiteração, 
tanto à SAF como à SDT, solicitando atualização de informações sobre relatório 
oriundo de ação de controle descentralizada com o objetivo de verificar 
possíveis irregularidades na aplicação de recursos federais no municípios de 
Santa Maria/RS, conforme histórico abaixo. 
 
Disponho que foi solicitado a cada Secretaria acima citada, que respondessem 
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diretamente a esse órgão de Controle Interno, com cópias a este AECI/MDA, 
para efeito de controle.” 

245970 5 
Recomendamos à SDT/MDA instituir rotinas internas de 
verificação da formalização dos instrumentos de 
transferência de acordo com a legislação pertinente. 

Por intermédio do e-mail encaminhado em 16/03/2012, o AECI/MDA, Sr. 
Henrique Ramos, informou o que segue: 
 
“A respeito, informo que o assunto foi remetido à Secretaria da Agricultura 
Familiar – SAF/MDA e à Secretaria de Desenvolvimento Territorial - SDT/MDA, 
respectivamente, para conhecimento, análise e adoção de providências que 
reputarem cabíveis, acerca dos apontamentos do Relatório em questão, 
conforme o quadro abaixo, e responderem diretamente a essa Secretaria 
Federal de Controle Interno, com a urgência que o caso requer, 
disponibilizando a este Assessor Especial de Controle Interno, a cópia dos 
procedimentos adotados, para efeito de controle. 
 
(...) 
 
Até a presente data, aquelas Unidades/MDA adotaram as seguintes medidas: 
 
(...) 
 
- Ofício nº 161/2012 – SDT/MDA, de 17/02/2012: a Secretaria de 
Desenvolvimento Territorial – SDT/MDA solicitou à SUREP/CAIXA, a imediata 
suspensão dos contratos de repasse nºs 264.531-86 e 278.759-34, bem como 
solicitou àquela instituição financeira, até o dia 23/03/2012, a remessa das 
justificativas para os pontos assinalados nos contratos em questão.  
 
(...) 
 
Diante do exposto e tendo em vista os prazos estipulados pelas Secretarias 
deste Ministério para que as entidades se manifestem acerca da matéria em 
comento, registro que este Assessor Especial de Controle Interno - AECI/MDA, 
solicitará, hoje, à SAF e SDT, informações atualizadas referentes ao assunto em 
questão. Tão logo tenha as informações atualizadas, às unidades 
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encaminharão os documentos diretamente à DRDAG/DR/SFC/CGU/PR.” 
 
 
 
Em complementação à manifestação supra, o AECI/MDA, Sr. Henrique Ramos, 
encaminhou novo e-mail, em 09/04/2012, informando o seguinte: 
 
“Encaminho, em anexo, para conhecimento, Memorandos de reiteração, 
tanto à SAF como à SDT, solicitando atualização de informações sobre relatório 
oriundo de ação de controle descentralizada com o objetivo de verificar 
possíveis irregularidades na aplicação de recursos federais no municípios de 
Santa Maria/RS, conforme histórico abaixo. 
 
Disponho que foi solicitado a cada Secretaria acima citada, que respondessem 
diretamente a esse órgão de Controle Interno, com cópias a este AECI/MDA, 
para efeito de controle.” 

245970 6 

Recomendamos à SDT/MDA instituir rotinas internas 
estabelecendo a verificação da adequada formalização dos 
instrumentos de transferência voluntária, de acordo com a 
legislação pertinente. 

Por intermédio do e-mail encaminhado em 16/03/2012, o AECI/MDA, Sr. 
Henrique Ramos, informou o que segue: 
 
“A respeito, informo que o assunto foi remetido à Secretaria da Agricultura 
Familiar – SAF/MDA e à Secretaria de Desenvolvimento Territorial - SDT/MDA, 
respectivamente, para conhecimento, análise e adoção de providências que 
reputarem cabíveis, acerca dos apontamentos do Relatório em questão, 
conforme o quadro abaixo, e responderem diretamente a essa Secretaria 
Federal de Controle Interno, com a urgência que o caso requer, 
disponibilizando a este Assessor Especial de Controle Interno, a cópia dos 
procedimentos adotados, para efeito de controle. 
 
(...) 
 
Até a presente data, aquelas Unidades/MDA adotaram as seguintes medidas: 
 
(...) 
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- Ofício nº 161/2012 – SDT/MDA, de 17/02/2012: a Secretaria de 
Desenvolvimento Territorial – SDT/MDA solicitou à SUREP/CAIXA, a imediata 
suspensão dos contratos de repasse nºs 264.531-86 e 278.759-34, bem como 
solicitou àquela instituição financeira, até o dia 23/03/2012, a remessa das 
justificativas para os pontos assinalados nos contratos em questão.  
 
(...) 
 
Diante do exposto e tendo em vista os prazos estipulados pelas Secretarias 
deste Ministério para que as entidades se manifestem acerca da matéria em 
comento, registro que este Assessor Especial de Controle Interno - AECI/MDA, 
solicitará, hoje, à SAF e SDT, informações atualizadas referentes ao assunto em 
questão. Tão logo tenha as informações atualizadas, às unidades 
encaminharão os documentos diretamente à DRDAG/DR/SFC/CGU/PR.” 
 
 
 
Em complementação à manifestação supra, o AECI/MDA, Sr. Henrique Ramos, 
encaminhou novo e-mail, em 09/04/2012, informando o seguinte: 
 
“Encaminho, em anexo, para conhecimento, Memorandos de reiteração, 
tanto à SAF como à SDT, solicitando atualização de informações sobre relatório 
oriundo de ação de controle descentralizada com o objetivo de verificar 
possíveis irregularidades na aplicação de recursos federais no municípios de 
Santa Maria/RS, conforme histórico abaixo. 
 
Disponho que foi solicitado a cada Secretaria acima citada, que respondessem 
diretamente a esse órgão de Controle Interno, com cópias a este AECI/MDA, 
para efeito de controle.” 

245970 8 
Recomendamos ao gestor adotar as medidas cabíveis com 
a finalidade de mitigar os fatos apontados. 

Por intermédio do e-mail encaminhado em 16/03/2012, o AECI/MDA, Sr. 
Henrique Ramos, informou o que segue: 
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“A respeito, informo que o assunto foi remetido à Secretaria da Agricultura 
Familiar – SAF/MDA e à Secretaria de Desenvolvimento Territorial - SDT/MDA, 
respectivamente, para conhecimento, análise e adoção de providências que 
reputarem cabíveis, acerca dos apontamentos do Relatório em questão, 
conforme o quadro abaixo, e responderem diretamente a essa Secretaria 
Federal de Controle Interno, com a urgência que o caso requer, 
disponibilizando a este Assessor Especial de Controle Interno, a cópia dos 
procedimentos adotados, para efeito de controle. 
 
(...) 
 
Até a presente data, aquelas Unidades/MDA adotaram as seguintes medidas: 
 
(...) 
 
- Ofício nº 161/2012 – SDT/MDA, de 17/02/2012: a Secretaria de 
Desenvolvimento Territorial – SDT/MDA solicitou à SUREP/CAIXA, a imediata 
suspensão dos contratos de repasse nºs 264.531-86 e 278.759-34, bem como 
solicitou àquela instituição financeira, até o dia 23/03/2012, a remessa das 
justificativas para os pontos assinalados nos contratos em questão.  
 
(...) 
 
Diante do exposto e tendo em vista os prazos estipulados pelas Secretarias 
deste Ministério para que as entidades se manifestem acerca da matéria em 
comento, registro que este Assessor Especial de Controle Interno - AECI/MDA, 
solicitará, hoje, à SAF e SDT, informações atualizadas referentes ao assunto em 
questão. Tão logo tenha as informações atualizadas, às unidades 
encaminharão os documentos diretamente à DRDAG/DR/SFC/CGU/PR.” 
 
 
 
Em complementação à manifestação supra, o AECI/MDA, Sr. Henrique Ramos, 
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encaminhou novo e-mail, em 09/04/2012, informando o seguinte: 
 
“Encaminho, em anexo, para conhecimento, Memorandos de reiteração, 
tanto à SAF como à SDT, solicitando atualização de informações sobre relatório 
oriundo de ação de controle descentralizada com o objetivo de verificar 
possíveis irregularidades na aplicação de recursos federais no municípios de 
Santa Maria/RS, conforme histórico abaixo. 
 
Disponho que foi solicitado a cada Secretaria acima citada, que respondessem 
diretamente a esse órgão de Controle Interno, com cópias a este AECI/MDA, 
para efeito de controle.” 

245970 9 
Recomendamos ao gestor adotar as medidas cabíveis com 
a finalidade de mitigar os fatos apontados. 

Por intermédio do e-mail encaminhado em 16/03/2012, o AECI/MDA, Sr. 
Henrique Ramos, informou o que segue: 
 
“A respeito, informo que o assunto foi remetido à Secretaria da Agricultura 
Familiar – SAF/MDA e à Secretaria de Desenvolvimento Territorial - SDT/MDA, 
respectivamente, para conhecimento, análise e adoção de providências que 
reputarem cabíveis, acerca dos apontamentos do Relatório em questão, 
conforme o quadro abaixo, e responderem diretamente a essa Secretaria 
Federal de Controle Interno, com a urgência que o caso requer, 
disponibilizando a este Assessor Especial de Controle Interno, a cópia dos 
procedimentos adotados, para efeito de controle. 
 
(...) 
 
Até a presente data, aquelas Unidades/MDA adotaram as seguintes medidas: 
 
(...) 
 
- Ofício nº 161/2012 – SDT/MDA, de 17/02/2012: a Secretaria de 
Desenvolvimento Territorial – SDT/MDA solicitou à SUREP/CAIXA, a imediata 
suspensão dos contratos de repasse nºs 264.531-86 e 278.759-34, bem como 
solicitou àquela instituição financeira, até o dia 23/03/2012, a remessa das 
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justificativas para os pontos assinalados nos contratos em questão.  
 
(...) 
 
Diante do exposto e tendo em vista os prazos estipulados pelas Secretarias 
deste Ministério para que as entidades se manifestem acerca da matéria em 
comento, registro que este Assessor Especial de Controle Interno - AECI/MDA, 
solicitará, hoje, à SAF e SDT, informações atualizadas referentes ao assunto em 
questão. Tão logo tenha as informações atualizadas, às unidades 
encaminharão os documentos diretamente à DRDAG/DR/SFC/CGU/PR.” 
 
 
 
Em complementação à manifestação supra, o AECI/MDA, Sr. Henrique Ramos, 
encaminhou novo e-mail, em 09/04/2012, informando o seguinte: 
 
“Encaminho, em anexo, para conhecimento, Memorandos de reiteração, 
tanto à SAF como à SDT, solicitando atualização de informações sobre relatório 
oriundo de ação de controle descentralizada com o objetivo de verificar 
possíveis irregularidades na aplicação de recursos federais no municípios de 
Santa Maria/RS, conforme histórico abaixo. 
 
Disponho que foi solicitado a cada Secretaria acima citada, que respondessem 
diretamente a esse órgão de Controle Interno, com cópias a este AECI/MDA, 
para efeito de controle.” 

245970 10 
Recomendamos ao gestor adotar as medidas cabíveis com 
a finalidade de mitigar os fatos apontados. 

Por intermédio do e-mail encaminhado em 16/03/2012, o AECI/MDA, Sr. 
Henrique Ramos, informou o que segue: 
 
“A respeito, informo que o assunto foi remetido à Secretaria da Agricultura 
Familiar – SAF/MDA e à Secretaria de Desenvolvimento Territorial - SDT/MDA, 
respectivamente, para conhecimento, análise e adoção de providências que 
reputarem cabíveis, acerca dos apontamentos do Relatório em questão, 
conforme o quadro abaixo, e responderem diretamente a essa Secretaria 
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Federal de Controle Interno, com a urgência que o caso requer, 
disponibilizando a este Assessor Especial de Controle Interno, a cópia dos 
procedimentos adotados, para efeito de controle. 
 
(...) 
 
Até a presente data, aquelas Unidades/MDA adotaram as seguintes medidas: 
 
(...) 
 
- Ofício nº 161/2012 – SDT/MDA, de 17/02/2012: a Secretaria de 
Desenvolvimento Territorial – SDT/MDA solicitou à SUREP/CAIXA, a imediata 
suspensão dos contratos de repasse nºs 264.531-86 e 278.759-34, bem como 
solicitou àquela instituição financeira, até o dia 23/03/2012, a remessa das 
justificativas para os pontos assinalados nos contratos em questão.  
 
(...) 
 
Diante do exposto e tendo em vista os prazos estipulados pelas Secretarias 
deste Ministério para que as entidades se manifestem acerca da matéria em 
comento, registro que este Assessor Especial de Controle Interno - AECI/MDA, 
solicitará, hoje, à SAF e SDT, informações atualizadas referentes ao assunto em 
questão. Tão logo tenha as informações atualizadas, às unidades 
encaminharão os documentos diretamente à DRDAG/DR/SFC/CGU/PR.” 
 
 
 
Em complementação à manifestação supra, o AECI/MDA, Sr. Henrique Ramos, 
encaminhou novo e-mail, em 09/04/2012, informando o seguinte: 
 
“Encaminho, em anexo, para conhecimento, Memorandos de reiteração, 
tanto à SAF como à SDT, solicitando atualização de informações sobre relatório 
oriundo de ação de controle descentralizada com o objetivo de verificar 
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possíveis irregularidades na aplicação de recursos federais no municípios de 
Santa Maria/RS, conforme histórico abaixo. 
 
Disponho que foi solicitado a cada Secretaria acima citada, que respondessem 
diretamente a esse órgão de Controle Interno, com cópias a este AECI/MDA, 
para efeito de controle.” 

245970 11 
Recomendamos ao gestor adotar as medidas cabíveis com 
a finalidade de mitigar os fatos apontados. 

Por intermédio do e-mail encaminhado em 16/03/2012, o AECI/MDA, Sr. 
Henrique Ramos, informou o que segue: 
 
“A respeito, informo que o assunto foi remetido à Secretaria da Agricultura 
Familiar – SAF/MDA e à Secretaria de Desenvolvimento Territorial - SDT/MDA, 
respectivamente, para conhecimento, análise e adoção de providências que 
reputarem cabíveis, acerca dos apontamentos do Relatório em questão, 
conforme o quadro abaixo, e responderem diretamente a essa Secretaria 
Federal de Controle Interno, com a urgência que o caso requer, 
disponibilizando a este Assessor Especial de Controle Interno, a cópia dos 
procedimentos adotados, para efeito de controle. 
 
(...) 
 
Até a presente data, aquelas Unidades/MDA adotaram as seguintes medidas: 
 
(...) 
 
- Ofício nº 161/2012 – SDT/MDA, de 17/02/2012: a Secretaria de 
Desenvolvimento Territorial – SDT/MDA solicitou à SUREP/CAIXA, a imediata 
suspensão dos contratos de repasse nºs 264.531-86 e 278.759-34, bem como 
solicitou àquela instituição financeira, até o dia 23/03/2012, a remessa das 
justificativas para os pontos assinalados nos contratos em questão.  
 
(...) 
 
Diante do exposto e tendo em vista os prazos estipulados pelas Secretarias 
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deste Ministério para que as entidades se manifestem acerca da matéria em 
comento, registro que este Assessor Especial de Controle Interno - AECI/MDA, 
solicitará, hoje, à SAF e SDT, informações atualizadas referentes ao assunto em 
questão. Tão logo tenha as informações atualizadas, às unidades 
encaminharão os documentos diretamente à DRDAG/DR/SFC/CGU/PR.” 
 
 
 
Em complementação à manifestação supra, o AECI/MDA, Sr. Henrique Ramos, 
encaminhou novo e-mail, em 09/04/2012, informando o seguinte: 
 
“Encaminho, em anexo, para conhecimento, Memorandos de reiteração, 
tanto à SAF como à SDT, solicitando atualização de informações sobre relatório 
oriundo de ação de controle descentralizada com o objetivo de verificar 
possíveis irregularidades na aplicação de recursos federais no municípios de 
Santa Maria/RS, conforme histórico abaixo. 
 
Disponho que foi solicitado a cada Secretaria acima citada, que respondessem 
diretamente a esse órgão de Controle Interno, com cópias a este AECI/MDA, 
para efeito de controle.” 

245970 12 
Recomendamos ao gestor adotar as medidas cabíveis com 
a finalidade de mitigar os fatos apontados. 

Por intermédio do e-mail encaminhado em 16/03/2012, o AECI/MDA, Sr. 
Henrique Ramos, informou o que segue: 
 
“A respeito, informo que o assunto foi remetido à Secretaria da Agricultura 
Familiar – SAF/MDA e à Secretaria de Desenvolvimento Territorial - SDT/MDA, 
respectivamente, para conhecimento, análise e adoção de providências que 
reputarem cabíveis, acerca dos apontamentos do Relatório em questão, 
conforme o quadro abaixo, e responderem diretamente a essa Secretaria 
Federal de Controle Interno, com a urgência que o caso requer, 
disponibilizando a este Assessor Especial de Controle Interno, a cópia dos 
procedimentos adotados, para efeito de controle. 
 
(...) 
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Até a presente data, aquelas Unidades/MDA adotaram as seguintes medidas: 
 
(...) 
 
- Ofício nº 161/2012 – SDT/MDA, de 17/02/2012: a Secretaria de 
Desenvolvimento Territorial – SDT/MDA solicitou à SUREP/CAIXA, a imediata 
suspensão dos contratos de repasse nºs 264.531-86 e 278.759-34, bem como 
solicitou àquela instituição financeira, até o dia 23/03/2012, a remessa das 
justificativas para os pontos assinalados nos contratos em questão.  
 
(...) 
 
Diante do exposto e tendo em vista os prazos estipulados pelas Secretarias 
deste Ministério para que as entidades se manifestem acerca da matéria em 
comento, registro que este Assessor Especial de Controle Interno - AECI/MDA, 
solicitará, hoje, à SAF e SDT, informações atualizadas referentes ao assunto em 
questão. Tão logo tenha as informações atualizadas, às unidades 
encaminharão os documentos diretamente à DRDAG/DR/SFC/CGU/PR.” 
 
 
 
Em complementação à manifestação supra, o AECI/MDA, Sr. Henrique Ramos, 
encaminhou novo e-mail, em 09/04/2012, informando o seguinte: 
 
“Encaminho, em anexo, para conhecimento, Memorandos de reiteração, 
tanto à SAF como à SDT, solicitando atualização de informações sobre relatório 
oriundo de ação de controle descentralizada com o objetivo de verificar 
possíveis irregularidades na aplicação de recursos federais no municípios de 
Santa Maria/RS, conforme histórico abaixo. 
 
Disponho que foi solicitado a cada Secretaria acima citada, que respondessem 



 

 240 

A
N

EX
O

S 
E 

A
P

ÊN
D

IC
ES

 

diretamente a esse órgão de Controle Interno, com cópias a este AECI/MDA, 
para efeito de controle.” 

245970 13 
Recomendamos ao gestor adotar as medidas cabíveis com 
a finalidade de mitigar os fatos apontados. 

Por intermédio do e-mail encaminhado em 16/03/2012, o AECI/MDA, Sr. 
Henrique Ramos, informou o que segue: 
 
“A respeito, informo que o assunto foi remetido à Secretaria da Agricultura 
Familiar – SAF/MDA e à Secretaria de Desenvolvimento Territorial - SDT/MDA, 
respectivamente, para conhecimento, análise e adoção de providências que 
reputarem cabíveis, acerca dos apontamentos do Relatório em questão, 
conforme o quadro abaixo, e responderem diretamente a essa Secretaria 
Federal de Controle Interno, com a urgência que o caso requer, 
disponibilizando a este Assessor Especial de Controle Interno, a cópia dos 
procedimentos adotados, para efeito de controle. 
 
(...) 
 
Até a presente data, aquelas Unidades/MDA adotaram as seguintes medidas: 
 
(...) 
 
- Ofício nº 161/2012 – SDT/MDA, de 17/02/2012: a Secretaria de 
Desenvolvimento Territorial – SDT/MDA solicitou à SUREP/CAIXA, a imediata 
suspensão dos contratos de repasse nºs 264.531-86 e 278.759-34, bem como 
solicitou àquela instituição financeira, até o dia 23/03/2012, a remessa das 
justificativas para os pontos assinalados nos contratos em questão.  
 
(...) 
 
Diante do exposto e tendo em vista os prazos estipulados pelas Secretarias 
deste Ministério para que as entidades se manifestem acerca da matéria em 
comento, registro que este Assessor Especial de Controle Interno - AECI/MDA, 
solicitará, hoje, à SAF e SDT, informações atualizadas referentes ao assunto em 
questão. Tão logo tenha as informações atualizadas, às unidades 
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encaminharão os documentos diretamente à DRDAG/DR/SFC/CGU/PR.” 
 
 
 
Em complementação à manifestação supra, o AECI/MDA, Sr. Henrique Ramos, 
encaminhou novo e-mail, em 09/04/2012, informando o seguinte: 
 
“Encaminho, em anexo, para conhecimento, Memorandos de reiteração, 
tanto à SAF como à SDT, solicitando atualização de informações sobre relatório 
oriundo de ação de controle descentralizada com o objetivo de verificar 
possíveis irregularidades na aplicação de recursos federais no municípios de 
Santa Maria/RS, conforme histórico abaixo. 
 
Disponho que foi solicitado a cada Secretaria acima citada, que respondessem 
diretamente a esse órgão de Controle Interno, com cópias a este AECI/MDA, 
para efeito de controle.” 

245970 14 
Recomendamos ao gestor adotar as medidas cabíveis com 
a finalidade de mitigar os fatos apontados. 

Por meio do Ofício nº 776/2012 – SDT/MDA, de 20/06/2012, a SDT/MDA assim 
se manifestou: 
 
 
 
“1. (...) informamos que foi emitido o Ofício nº 161/2012 – SDT/MDA à Caixa 
Econômica Federal requisitando a remessa de justificativas para os pontos 
assinalados pelos auditores em relação aos contratos (...), 278759-34, 
conforme cópia em anexo. 
 
2. Também foi solicitada a imediata suspensão dos contratos de repasse nºs 
264531-86 (...), que se encontram vigentes, até nova manifestação desta 
Secretaria. 
 
3. A Caixa remeteu o Ofício nº 1334/2012/SN de Repasses apresentando as 
justificativas daquela instituição para os pontos assinalados pelos auditores. 
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(...) 
 
4. Em relação aos contratos auditados segue o posicionamento desta 
Secretaria para os apontamentos dos auditores: 
 
(...) 
 
- contrato 264.531-86: contrato vigente e atualmente suspenso. 
 
(...) 
 
5. Comunicamos que uma equipe técnica desta Secretaria esteve em Santa 
Maria entre os dias 16 e 18 de julho de 2012 para a realização de verificação 
in loco dos contratos acima mencionados junto à COOESPERANÇA e solicitou 
uma reunião com técnicos da Caixa Econômica Federal para tratar dos pontos 
assinalados pelos auditores. Dessas reuniões ficou acordado que serão revistas 
as prestações de contas (parciais e finais) dos contratos celebrados pela Caixa 
e a COOESPERANÇA remeterá documento oficial contendo a posição dos  
contratos vigentes e solicitando a retomada da execução dos mesmos, 
considerando que há serviços contratados e não pagos nestes contratos. A 
equipe técnica desta Secretaria ponderou que o principal objetivo é a 
conclusão desses projetos no menor prazo possível, sem prejuízo de eventuais 
glosas a serem apontadas pelo escritório de negócios da Caixa Econômica 
Federal. (...)” (sic) 
 
 
 
No Ofício nº 1334/2012/SN DE REPASSES, de 23/05/2012, citado pela 
SDT/MDA, a CAIXA encaminhou o PA nº 171/2012 – GIDUR Santa Maria /SM, 
de 07/05/2012, no qual afirmou “não pertinente à atuação da Caixa.” 
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Complementarmente, a SDT/MDA apresentou o Ofício nº 868/2012 – 
SDT/MDA, de 15/08/2012, no qual informou que “os contratos de repasse nºs 
264531-86 (...) permanecem suspensos enquanto aguardamos manifestação 
da COOESPERANÇA sobre a retomada dos mesmos. Segundo informações 
preliminares apresentadas pela Entidade o contrato 264531-86 encontra-se 
praticamente concluído (...)” (sic) 

245970 15 
Recomendamos ao gestor adotar as medidas cabíveis com 
a finalidade de mitigar os fatos apontados. 

Por intermédio do e-mail encaminhado em 16/03/2012, o AECI/MDA, Sr. 
Henrique Ramos, informou o que segue: 
 
“A respeito, informo que o assunto foi remetido à Secretaria da Agricultura 
Familiar – SAF/MDA e à Secretaria de Desenvolvimento Territorial - SDT/MDA, 
respectivamente, para conhecimento, análise e adoção de providências que 
reputarem cabíveis, acerca dos apontamentos do Relatório em questão, 
conforme o quadro abaixo, e responderem diretamente a essa Secretaria 
Federal de Controle Interno, com a urgência que o caso requer, 
disponibilizando a este Assessor Especial de Controle Interno, a cópia dos 
procedimentos adotados, para efeito de controle. 
 
(...) 
 
Até a presente data, aquelas Unidades/MDA adotaram as seguintes medidas: 
 
(...) 
 
- Ofício nº 161/2012 – SDT/MDA, de 17/02/2012: a Secretaria de 
Desenvolvimento Territorial – SDT/MDA solicitou à SUREP/CAIXA, a imediata 
suspensão dos contratos de repasse nºs 264.531-86 e 278.759-34, bem como 
solicitou àquela instituição financeira, até o dia 23/03/2012, a remessa das 
justificativas para os pontos assinalados nos contratos em questão.  
 
(...) 
 
Diante do exposto e tendo em vista os prazos estipulados pelas Secretarias 



 

 244 

A
N

EX
O

S 
E 

A
P

ÊN
D

IC
ES

 

deste Ministério para que as entidades se manifestem acerca da matéria em 
comento, registro que este Assessor Especial de Controle Interno - AECI/MDA, 
solicitará, hoje, à SAF e SDT, informações atualizadas referentes ao assunto em 
questão. Tão logo tenha as informações atualizadas, às unidades 
encaminharão os documentos diretamente à DRDAG/DR/SFC/CGU/PR.” 
 
 
 
Em complementação à manifestação supra, o AECI/MDA, Sr. Henrique Ramos, 
encaminhou novo e-mail, em 09/04/2012, informando o seguinte: 
 
“Encaminho, em anexo, para conhecimento, Memorandos de reiteração, 
tanto à SAF como à SDT, solicitando atualização de informações sobre relatório 
oriundo de ação de controle descentralizada com o objetivo de verificar 
possíveis irregularidades na aplicação de recursos federais no municípios de 
Santa Maria/RS, conforme histórico abaixo. 
 
Disponho que foi solicitado a cada Secretaria acima citada, que respondessem 
diretamente a esse órgão de Controle Interno, com cópias a este AECI/MDA, 
para efeito de controle.” 

245970 16 
Recomendamos ao gestor adotar as medidas cabíveis com 
a finalidade de mitigar os fatos apontados. 

Por intermédio do e-mail encaminhado em 16/03/2012, o AECI/MDA, Sr. 
Henrique Ramos, informou o que segue: 
 
“A respeito, informo que o assunto foi remetido à Secretaria da Agricultura 
Familiar – SAF/MDA e à Secretaria de Desenvolvimento Territorial - SDT/MDA, 
respectivamente, para conhecimento, análise e adoção de providências que 
reputarem cabíveis, acerca dos apontamentos do Relatório em questão, 
conforme o quadro abaixo, e responderem diretamente a essa Secretaria 
Federal de Controle Interno, com a urgência que o caso requer, 
disponibilizando a este Assessor Especial de Controle Interno, a cópia dos 
procedimentos adotados, para efeito de controle. 
 
(...) 
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Até a presente data, aquelas Unidades/MDA adotaram as seguintes medidas: 
 
(...) 
 
- Ofício nº 161/2012 – SDT/MDA, de 17/02/2012: a Secretaria de 
Desenvolvimento Territorial – SDT/MDA solicitou à SUREP/CAIXA, a imediata 
suspensão dos contratos de repasse nºs 264.531-86 e 278.759-34, bem como 
solicitou àquela instituição financeira, até o dia 23/03/2012, a remessa das 
justificativas para os pontos assinalados nos contratos em questão.  
 
(...) 
 
Diante do exposto e tendo em vista os prazos estipulados pelas Secretarias 
deste Ministério para que as entidades se manifestem acerca da matéria em 
comento, registro que este Assessor Especial de Controle Interno - AECI/MDA, 
solicitará, hoje, à SAF e SDT, informações atualizadas referentes ao assunto em 
questão. Tão logo tenha as informações atualizadas, às unidades 
encaminharão os documentos diretamente à DRDAG/DR/SFC/CGU/PR.” 
 
 
 
Em complementação à manifestação supra, o AECI/MDA, Sr. Henrique Ramos, 
encaminhou novo e-mail, em 09/04/2012, informando o seguinte: 
 
“Encaminho, em anexo, para conhecimento, Memorandos de reiteração, 
tanto à SAF como à SDT, solicitando atualização de informações sobre relatório 
oriundo de ação de controle descentralizada com o objetivo de verificar 
possíveis irregularidades na aplicação de recursos federais no municípios de 
Santa Maria/RS, conforme histórico abaixo. 
 
Disponho que foi solicitado a cada Secretaria acima citada, que respondessem 
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diretamente a esse órgão de Controle Interno, com cópias a este AECI/MDA, 
para efeito de controle.” 

245970 18 
Recomendamos ao gestor adotar as medidas cabíveis com 
a finalidade de mitigar os fatos apontados. 

Por intermédio do e-mail encaminhado em 16/03/2012, o AECI/MDA, Sr. 
Henrique Ramos, informou o que segue: 
 
“A respeito, informo que o assunto foi remetido à Secretaria da Agricultura 
Familiar – SAF/MDA e à Secretaria de Desenvolvimento Territorial - SDT/MDA, 
respectivamente, para conhecimento, análise e adoção de providências que 
reputarem cabíveis, acerca dos apontamentos do Relatório em questão, 
conforme o quadro abaixo, e responderem diretamente a essa Secretaria 
Federal de Controle Interno, com a urgência que o caso requer, 
disponibilizando a este Assessor Especial de Controle Interno, a cópia dos 
procedimentos adotados, para efeito de controle. 
 
(...) 
 
Até a presente data, aquelas Unidades/MDA adotaram as seguintes medidas: 
 
(...) 
 
- Ofício nº 161/2012 – SDT/MDA, de 17/02/2012: a Secretaria de 
Desenvolvimento Territorial – SDT/MDA solicitou à SUREP/CAIXA, a imediata 
suspensão dos contratos de repasse nºs 264.531-86 e 278.759-34, bem como 
solicitou àquela instituição financeira, até o dia 23/03/2012, a remessa das 
justificativas para os pontos assinalados nos contratos em questão.  
 
(...) 
 
Diante do exposto e tendo em vista os prazos estipulados pelas Secretarias 
deste Ministério para que as entidades se manifestem acerca da matéria em 
comento, registro que este Assessor Especial de Controle Interno - AECI/MDA, 
solicitará, hoje, à SAF e SDT, informações atualizadas referentes ao assunto em 
questão. Tão logo tenha as informações atualizadas, às unidades 
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encaminharão os documentos diretamente à DRDAG/DR/SFC/CGU/PR.” 
 
 
 
Em complementação à manifestação supra, o AECI/MDA, Sr. Henrique Ramos, 
encaminhou novo e-mail, em 09/04/2012, informando o seguinte: 
 
“Encaminho, em anexo, para conhecimento, Memorandos de reiteração, 
tanto à SAF como à SDT, solicitando atualização de informações sobre relatório 
oriundo de ação de controle descentralizada com o objetivo de verificar 
possíveis irregularidades na aplicação de recursos federais no municípios de 
Santa Maria/RS, conforme histórico abaixo. 
 
Disponho que foi solicitado a cada Secretaria acima citada, que respondessem 
diretamente a esse órgão de Controle Interno, com cópias a este AECI/MDA, 
para efeito de controle.” 

245970 19 
Recomendamos ao gestor adotar as medidas cabíveis com 
a finalidade de mitigar os fatos apontados. 

Por intermédio do e-mail encaminhado em 16/03/2012, o AECI/MDA, Sr. 
Henrique Ramos, informou o que segue: 
 
“A respeito, informo que o assunto foi remetido à Secretaria da Agricultura 
Familiar – SAF/MDA e à Secretaria de Desenvolvimento Territorial - SDT/MDA, 
respectivamente, para conhecimento, análise e adoção de providências que 
reputarem cabíveis, acerca dos apontamentos do Relatório em questão, 
conforme o quadro abaixo, e responderem diretamente a essa Secretaria 
Federal de Controle Interno, com a urgência que o caso requer, 
disponibilizando a este Assessor Especial de Controle Interno, a cópia dos 
procedimentos adotados, para efeito de controle. 
 
(...) 
 
Até a presente data, aquelas Unidades/MDA adotaram as seguintes medidas: 
 
(...) 
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- Ofício nº 161/2012 – SDT/MDA, de 17/02/2012: a Secretaria de 
Desenvolvimento Territorial – SDT/MDA solicitou à SUREP/CAIXA, a imediata 
suspensão dos contratos de repasse nºs 264.531-86 e 278.759-34, bem como 
solicitou àquela instituição financeira, até o dia 23/03/2012, a remessa das 
justificativas para os pontos assinalados nos contratos em questão.  
 
(...) 
 
Diante do exposto e tendo em vista os prazos estipulados pelas Secretarias 
deste Ministério para que as entidades se manifestem acerca da matéria em 
comento, registro que este Assessor Especial de Controle Interno - AECI/MDA, 
solicitará, hoje, à SAF e SDT, informações atualizadas referentes ao assunto em 
questão. Tão logo tenha as informações atualizadas, às unidades 
encaminharão os documentos diretamente à DRDAG/DR/SFC/CGU/PR.” 
 
 
 
Em complementação à manifestação supra, o AECI/MDA, Sr. Henrique Ramos, 
encaminhou novo e-mail, em 09/04/2012, informando o seguinte: 
 
“Encaminho, em anexo, para conhecimento, Memorandos de reiteração, 
tanto à SAF como à SDT, solicitando atualização de informações sobre relatório 
oriundo de ação de controle descentralizada com o objetivo de verificar 
possíveis irregularidades na aplicação de recursos federais no municípios de 
Santa Maria/RS, conforme histórico abaixo. 
 
Disponho que foi solicitado a cada Secretaria acima citada, que respondessem 
diretamente a esse órgão de Controle Interno, com cópias a este AECI/MDA, 
para efeito de controle.” 

245970 20 
Recomendamos ao gestor adotar as medidas cabíveis com 
a finalidade de mitigar os fatos apontados. 

Por intermédio do e-mail encaminhado em 16/03/2012, o AECI/MDA, Sr. 
Henrique Ramos, informou o que segue: 
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“A respeito, informo que o assunto foi remetido à Secretaria da Agricultura 
Familiar – SAF/MDA e à Secretaria de Desenvolvimento Territorial - SDT/MDA, 
respectivamente, para conhecimento, análise e adoção de providências que 
reputarem cabíveis, acerca dos apontamentos do Relatório em questão, 
conforme o quadro abaixo, e responderem diretamente a essa Secretaria 
Federal de Controle Interno, com a urgência que o caso requer, 
disponibilizando a este Assessor Especial de Controle Interno, a cópia dos 
procedimentos adotados, para efeito de controle. 
 
(...) 
 
Até a presente data, aquelas Unidades/MDA adotaram as seguintes medidas: 
 
(...) 
 
- Ofício nº 161/2012 – SDT/MDA, de 17/02/2012: a Secretaria de 
Desenvolvimento Territorial – SDT/MDA solicitou à SUREP/CAIXA, a imediata 
suspensão dos contratos de repasse nºs 264.531-86 e 278.759-34, bem como 
solicitou àquela instituição financeira, até o dia 23/03/2012, a remessa das 
justificativas para os pontos assinalados nos contratos em questão.  
 
(...) 
 
Diante do exposto e tendo em vista os prazos estipulados pelas Secretarias 
deste Ministério para que as entidades se manifestem acerca da matéria em 
comento, registro que este Assessor Especial de Controle Interno - AECI/MDA, 
solicitará, hoje, à SAF e SDT, informações atualizadas referentes ao assunto em 
questão. Tão logo tenha as informações atualizadas, às unidades 
encaminharão os documentos diretamente à DRDAG/DR/SFC/CGU/PR.” 
 
 
 
Em complementação à manifestação supra, o AECI/MDA, Sr. Henrique Ramos, 
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encaminhou novo e-mail, em 09/04/2012, informando o seguinte: 
 
“Encaminho, em anexo, para conhecimento, Memorandos de reiteração, 
tanto à SAF como à SDT, solicitando atualização de informações sobre relatório 
oriundo de ação de controle descentralizada com o objetivo de verificar 
possíveis irregularidades na aplicação de recursos federais no municípios de 
Santa Maria/RS, conforme histórico abaixo. 
 
Disponho que foi solicitado a cada Secretaria acima citada, que respondessem 
diretamente a esse órgão de Controle Interno, com cópias a este AECI/MDA, 
para efeito de controle.” 

245970 22 
Recomendamos ao gestor adotar as medidas cabíveis com 
a finalidade de mitigar os fatos apontados. 

Por intermédio do e-mail encaminhado em 16/03/2012, o AECI/MDA, Sr. 
Henrique Ramos, informou o que segue: 
 
“A respeito, informo que o assunto foi remetido à Secretaria da Agricultura 
Familiar – SAF/MDA e à Secretaria de Desenvolvimento Territorial - SDT/MDA, 
respectivamente, para conhecimento, análise e adoção de providências que 
reputarem cabíveis, acerca dos apontamentos do Relatório em questão, 
conforme o quadro abaixo, e responderem diretamente a essa Secretaria 
Federal de Controle Interno, com a urgência que o caso requer, 
disponibilizando a este Assessor Especial de Controle Interno, a cópia dos 
procedimentos adotados, para efeito de controle. 
 
(...) 
 
Até a presente data, aquelas Unidades/MDA adotaram as seguintes medidas: 
 
(...) 
 
- Ofício nº 161/2012 – SDT/MDA, de 17/02/2012: a Secretaria de 
Desenvolvimento Territorial – SDT/MDA solicitou à SUREP/CAIXA, a imediata 
suspensão dos contratos de repasse nºs 264.531-86 e 278.759-34, bem como 
solicitou àquela instituição financeira, até o dia 23/03/2012, a remessa das 
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justificativas para os pontos assinalados nos contratos em questão.  
 
(...) 
 
Diante do exposto e tendo em vista os prazos estipulados pelas Secretarias 
deste Ministério para que as entidades se manifestem acerca da matéria em 
comento, registro que este Assessor Especial de Controle Interno - AECI/MDA, 
solicitará, hoje, à SAF e SDT, informações atualizadas referentes ao assunto em 
questão. Tão logo tenha as informações atualizadas, às unidades 
encaminharão os documentos diretamente à DRDAG/DR/SFC/CGU/PR.” 
 
 
 
Em complementação à manifestação supra, o AECI/MDA, Sr. Henrique Ramos, 
encaminhou novo e-mail, em 09/04/2012, informando o seguinte: 
 
“Encaminho, em anexo, para conhecimento, Memorandos de reiteração, 
tanto à SAF como à SDT, solicitando atualização de informações sobre relatório 
oriundo de ação de controle descentralizada com o objetivo de verificar 
possíveis irregularidades na aplicação de recursos federais no municípios de 
Santa Maria/RS, conforme histórico abaixo. 
 
Disponho que foi solicitado a cada Secretaria acima citada, que respondessem 
diretamente a esse órgão de Controle Interno, com cópias a este AECI/MDA, 
para efeito de controle.” 

245974 5 
Recomendamos ao gestor adotar as medidas cabíveis com 
a finalidade de mitigar os fatos apontados. 

Por intermédio do e-mail encaminhado em 16/03/2012, o AECI/MDA, Sr. 
Henrique Ramos, informou o que segue: 
 
“A respeito, informo que o assunto foi remetido à Secretaria da Agricultura 
Familiar – SAF/MDA e à Secretaria de Desenvolvimento Territorial - SDT/MDA, 
respectivamente, para conhecimento, análise e adoção de providências que 
reputarem cabíveis, acerca dos apontamentos do Relatório em questão, 
conforme o quadro abaixo, e responderem diretamente a essa Secretaria 
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Federal de Controle Interno, com a urgência que o caso requer, 
disponibilizando a este Assessor Especial de Controle Interno, a cópia dos 
procedimentos adotados, para efeito de controle. 
 
(...) 
 
Até a presente data, aquelas Unidades/MDA adotaram as seguintes medidas: 
 
(...) 
 
- Ofício nº 161/2012 – SDT/MDA, de 17/02/2012: a Secretaria de 
Desenvolvimento Territorial – SDT/MDA solicitou à SUREP/CAIXA, a imediata 
suspensão dos contratos de repasse nºs 264.531-86 e 278.759-34, bem como 
solicitou àquela instituição financeira, até o dia 23/03/2012, a remessa das 
justificativas para os pontos assinalados nos contratos em questão.  
 
(...) 
 
Diante do exposto e tendo em vista os prazos estipulados pelas Secretarias 
deste Ministério para que as entidades se manifestem acerca da matéria em 
comento, registro que este Assessor Especial de Controle Interno - AECI/MDA, 
solicitará, hoje, à SAF e SDT, informações atualizadas referentes ao assunto em 
questão. Tão logo tenha as informações atualizadas, às unidades 
encaminharão os documentos diretamente à DRDAG/DR/SFC/CGU/PR.” 
 
 
 
Em complementação à manifestação supra, o AECI/MDA, Sr. Henrique Ramos, 
encaminhou novo e-mail, em 09/04/2012, informando o seguinte: 
 
“Encaminho, em anexo, para conhecimento, Memorandos de reiteração, 
tanto à SAF como à SDT, solicitando atualização de informações sobre relatório 
oriundo de ação de controle descentralizada com o objetivo de verificar 
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possíveis irregularidades na aplicação de recursos federais no municípios de 
Santa Maria/RS, conforme histórico abaixo. 
 
Disponho que foi solicitado a cada Secretaria acima citada, que respondessem 
diretamente a esse órgão de Controle Interno, com cópias a este AECI/MDA, 
para efeito de controle.” 

245974 6 
Recomendamos ao gestor adotar as medidas cabíveis com 
a finalidade de mitigar os fatos apontados. 

Por intermédio do e-mail encaminhado em 16/03/2012, o AECI/MDA, Sr. 
Henrique Ramos, informou o que segue: 
 
“A respeito, informo que o assunto foi remetido à Secretaria da Agricultura 
Familiar – SAF/MDA e à Secretaria de Desenvolvimento Territorial - SDT/MDA, 
respectivamente, para conhecimento, análise e adoção de providências que 
reputarem cabíveis, acerca dos apontamentos do Relatório em questão, 
conforme o quadro abaixo, e responderem diretamente a essa Secretaria 
Federal de Controle Interno, com a urgência que o caso requer, 
disponibilizando a este Assessor Especial de Controle Interno, a cópia dos 
procedimentos adotados, para efeito de controle. 
 
(...) 
 
Até a presente data, aquelas Unidades/MDA adotaram as seguintes medidas: 
 
(...) 
 
- Ofício nº 161/2012 – SDT/MDA, de 17/02/2012: a Secretaria de 
Desenvolvimento Territorial – SDT/MDA solicitou à SUREP/CAIXA, a imediata 
suspensão dos contratos de repasse nºs 264.531-86 e 278.759-34, bem como 
solicitou àquela instituição financeira, até o dia 23/03/2012, a remessa das 
justificativas para os pontos assinalados nos contratos em questão.  
 
(...) 
 
Diante do exposto e tendo em vista os prazos estipulados pelas Secretarias 
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deste Ministério para que as entidades se manifestem acerca da matéria em 
comento, registro que este Assessor Especial de Controle Interno - AECI/MDA, 
solicitará, hoje, à SAF e SDT, informações atualizadas referentes ao assunto em 
questão. Tão logo tenha as informações atualizadas, às unidades 
encaminharão os documentos diretamente à DRDAG/DR/SFC/CGU/PR.” 
 
 
 
Em complementação à manifestação supra, o AECI/MDA, Sr. Henrique Ramos, 
encaminhou novo e-mail, em 09/04/2012, informando o seguinte: 
 
“Encaminho, em anexo, para conhecimento, Memorandos de reiteração, 
tanto à SAF como à SDT, solicitando atualização de informações sobre relatório 
oriundo de ação de controle descentralizada com o objetivo de verificar 
possíveis irregularidades na aplicação de recursos federais no municípios de 
Santa Maria/RS, conforme histórico abaixo. 
 
Disponho que foi solicitado a cada Secretaria acima citada, que respondessem 
diretamente a esse órgão de Controle Interno, com cópias a este AECI/MDA, 
para efeito de controle.” 

245974 7 
Recomendamos ao gestor adotar as medidas cabíveis com 
a finalidade de mitigar os fatos apontados. 

Por intermédio do e-mail encaminhado em 16/03/2012, o AECI/MDA, Sr. 
Henrique Ramos, informou o que segue: 
 
“A respeito, informo que o assunto foi remetido à Secretaria da Agricultura 
Familiar – SAF/MDA e à Secretaria de Desenvolvimento Territorial - SDT/MDA, 
respectivamente, para conhecimento, análise e adoção de providências que 
reputarem cabíveis, acerca dos apontamentos do Relatório em questão, 
conforme o quadro abaixo, e responderem diretamente a essa Secretaria 
Federal de Controle Interno, com a urgência que o caso requer, 
disponibilizando a este Assessor Especial de Controle Interno, a cópia dos 
procedimentos adotados, para efeito de controle. 
 
(...) 
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Até a presente data, aquelas Unidades/MDA adotaram as seguintes medidas: 
 
(...) 
 
- Ofício nº 161/2012 – SDT/MDA, de 17/02/2012: a Secretaria de 
Desenvolvimento Territorial – SDT/MDA solicitou à SUREP/CAIXA, a imediata 
suspensão dos contratos de repasse nºs 264.531-86 e 278.759-34, bem como 
solicitou àquela instituição financeira, até o dia 23/03/2012, a remessa das 
justificativas para os pontos assinalados nos contratos em questão.  
 
(...) 
 
Diante do exposto e tendo em vista os prazos estipulados pelas Secretarias 
deste Ministério para que as entidades se manifestem acerca da matéria em 
comento, registro que este Assessor Especial de Controle Interno - AECI/MDA, 
solicitará, hoje, à SAF e SDT, informações atualizadas referentes ao assunto em 
questão. Tão logo tenha as informações atualizadas, às unidades 
encaminharão os documentos diretamente à DRDAG/DR/SFC/CGU/PR.” 
 
 
 
Em complementação à manifestação supra, o AECI/MDA, Sr. Henrique Ramos, 
encaminhou novo e-mail, em 09/04/2012, informando o seguinte: 
 
“Encaminho, em anexo, para conhecimento, Memorandos de reiteração, 
tanto à SAF como à SDT, solicitando atualização de informações sobre relatório 
oriundo de ação de controle descentralizada com o objetivo de verificar 
possíveis irregularidades na aplicação de recursos federais no municípios de 
Santa Maria/RS, conforme histórico abaixo. 
 
Disponho que foi solicitado a cada Secretaria acima citada, que respondessem 



 

 256 

A
N

EX
O

S 
E 

A
P

ÊN
D

IC
ES

 

diretamente a esse órgão de Controle Interno, com cópias a este AECI/MDA, 
para efeito de controle.” 

245974 8 
Recomendamos ao gestor adotar as medidas cabíveis com 
a finalidade de mitigar os fatos apontados. 

Por intermédio do e-mail encaminhado em 16/03/2012, o AECI/MDA, Sr. 
Henrique Ramos, informou o que segue: 
 
“A respeito, informo que o assunto foi remetido à Secretaria da Agricultura 
Familiar – SAF/MDA e à Secretaria de Desenvolvimento Territorial - SDT/MDA, 
respectivamente, para conhecimento, análise e adoção de providências que 
reputarem cabíveis, acerca dos apontamentos do Relatório em questão, 
conforme o quadro abaixo, e responderem diretamente a essa Secretaria 
Federal de Controle Interno, com a urgência que o caso requer, 
disponibilizando a este Assessor Especial de Controle Interno, a cópia dos 
procedimentos adotados, para efeito de controle. 
 
(...) 
 
Até a presente data, aquelas Unidades/MDA adotaram as seguintes medidas: 
 
(...) 
 
- Ofício nº 161/2012 – SDT/MDA, de 17/02/2012: a Secretaria de 
Desenvolvimento Territorial – SDT/MDA solicitou à SUREP/CAIXA, a imediata 
suspensão dos contratos de repasse nºs 264.531-86 e 278.759-34, bem como 
solicitou àquela instituição financeira, até o dia 23/03/2012, a remessa das 
justificativas para os pontos assinalados nos contratos em questão.  
 
(...) 
 
Diante do exposto e tendo em vista os prazos estipulados pelas Secretarias 
deste Ministério para que as entidades se manifestem acerca da matéria em 
comento, registro que este Assessor Especial de Controle Interno - AECI/MDA, 
solicitará, hoje, à SAF e SDT, informações atualizadas referentes ao assunto em 
questão. Tão logo tenha as informações atualizadas, às unidades 
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encaminharão os documentos diretamente à DRDAG/DR/SFC/CGU/PR.” 
 
 
 
Em complementação à manifestação supra, o AECI/MDA, Sr. Henrique Ramos, 
encaminhou novo e-mail, em 09/04/2012, informando o seguinte: 
 
“Encaminho, em anexo, para conhecimento, Memorandos de reiteração, 
tanto à SAF como à SDT, solicitando atualização de informações sobre relatório 
oriundo de ação de controle descentralizada com o objetivo de verificar 
possíveis irregularidades na aplicação de recursos federais no municípios de 
Santa Maria/RS, conforme histórico abaixo. 
 
Disponho que foi solicitado a cada Secretaria acima citada, que respondessem 
diretamente a esse órgão de Controle Interno, com cópias a este AECI/MDA, 
para efeito de controle.” 

245974 9 
Recomendamos ao gestor adotar as medidas cabíveis com 
a finalidade de mitigar os fatos apontados. 

Por intermédio do e-mail encaminhado em 16/03/2012, o AECI/MDA, Sr. 
Henrique Ramos, informou o que segue: 
 
“A respeito, informo que o assunto foi remetido à Secretaria da Agricultura 
Familiar – SAF/MDA e à Secretaria de Desenvolvimento Territorial - SDT/MDA, 
respectivamente, para conhecimento, análise e adoção de providências que 
reputarem cabíveis, acerca dos apontamentos do Relatório em questão, 
conforme o quadro abaixo, e responderem diretamente a essa Secretaria 
Federal de Controle Interno, com a urgência que o caso requer, 
disponibilizando a este Assessor Especial de Controle Interno, a cópia dos 
procedimentos adotados, para efeito de controle. 
 
(...) 
 
Até a presente data, aquelas Unidades/MDA adotaram as seguintes medidas: 
 
(...) 
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- Ofício nº 161/2012 – SDT/MDA, de 17/02/2012: a Secretaria de 
Desenvolvimento Territorial – SDT/MDA solicitou à SUREP/CAIXA, a imediata 
suspensão dos contratos de repasse nºs 264.531-86 e 278.759-34, bem como 
solicitou àquela instituição financeira, até o dia 23/03/2012, a remessa das 
justificativas para os pontos assinalados nos contratos em questão.  
 
(...) 
 
Diante do exposto e tendo em vista os prazos estipulados pelas Secretarias 
deste Ministério para que as entidades se manifestem acerca da matéria em 
comento, registro que este Assessor Especial de Controle Interno - AECI/MDA, 
solicitará, hoje, à SAF e SDT, informações atualizadas referentes ao assunto em 
questão. Tão logo tenha as informações atualizadas, às unidades 
encaminharão os documentos diretamente à DRDAG/DR/SFC/CGU/PR.” 
 
 
 
Em complementação à manifestação supra, o AECI/MDA, Sr. Henrique Ramos, 
encaminhou novo e-mail, em 09/04/2012, informando o seguinte: 
 
“Encaminho, em anexo, para conhecimento, Memorandos de reiteração, 
tanto à SAF como à SDT, solicitando atualização de informações sobre relatório 
oriundo de ação de controle descentralizada com o objetivo de verificar 
possíveis irregularidades na aplicação de recursos federais no municípios de 
Santa Maria/RS, conforme histórico abaixo. 
 
Disponho que foi solicitado a cada Secretaria acima citada, que respondessem 
diretamente a esse órgão de Controle Interno, com cópias a este AECI/MDA, 
para efeito de controle.” 

245974 10 
Recomendamos ao gestor adotar as medidas cabíveis com 
a finalidade de mitigar os fatos apontados. 

Por intermédio do e-mail encaminhado em 16/03/2012, o AECI/MDA, Sr. 
Henrique Ramos, informou o que segue: 
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“A respeito, informo que o assunto foi remetido à Secretaria da Agricultura 
Familiar – SAF/MDA e à Secretaria de Desenvolvimento Territorial - SDT/MDA, 
respectivamente, para conhecimento, análise e adoção de providências que 
reputarem cabíveis, acerca dos apontamentos do Relatório em questão, 
conforme o quadro abaixo, e responderem diretamente a essa Secretaria 
Federal de Controle Interno, com a urgência que o caso requer, 
disponibilizando a este Assessor Especial de Controle Interno, a cópia dos 
procedimentos adotados, para efeito de controle. 
 
(...) 
 
Até a presente data, aquelas Unidades/MDA adotaram as seguintes medidas: 
 
(...) 
 
- Ofício nº 161/2012 – SDT/MDA, de 17/02/2012: a Secretaria de 
Desenvolvimento Territorial – SDT/MDA solicitou à SUREP/CAIXA, a imediata 
suspensão dos contratos de repasse nºs 264.531-86 e 278.759-34, bem como 
solicitou àquela instituição financeira, até o dia 23/03/2012, a remessa das 
justificativas para os pontos assinalados nos contratos em questão.  
 
(...) 
 
Diante do exposto e tendo em vista os prazos estipulados pelas Secretarias 
deste Ministério para que as entidades se manifestem acerca da matéria em 
comento, registro que este Assessor Especial de Controle Interno - AECI/MDA, 
solicitará, hoje, à SAF e SDT, informações atualizadas referentes ao assunto em 
questão. Tão logo tenha as informações atualizadas, às unidades 
encaminharão os documentos diretamente à DRDAG/DR/SFC/CGU/PR.” 
 
 
 
Em complementação à manifestação supra, o AECI/MDA, Sr. Henrique Ramos, 
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encaminhou novo e-mail, em 09/04/2012, informando o seguinte: 
 
“Encaminho, em anexo, para conhecimento, Memorandos de reiteração, 
tanto à SAF como à SDT, solicitando atualização de informações sobre relatório 
oriundo de ação de controle descentralizada com o objetivo de verificar 
possíveis irregularidades na aplicação de recursos federais no municípios de 
Santa Maria/RS, conforme histórico abaixo. 
 
Disponho que foi solicitado a cada Secretaria acima citada, que respondessem 
diretamente a esse órgão de Controle Interno, com cópias a este AECI/MDA, 
para efeito de controle.” 

245974 11 
Recomendamos ao gestor adotar as medidas cabíveis com 
a finalidade de mitigar os fatos apontados. 

Por intermédio do e-mail encaminhado em 16/03/2012, o AECI/MDA, Sr. 
Henrique Ramos, informou o que segue: 
 
“A respeito, informo que o assunto foi remetido à Secretaria da Agricultura 
Familiar – SAF/MDA e à Secretaria de Desenvolvimento Territorial - SDT/MDA, 
respectivamente, para conhecimento, análise e adoção de providências que 
reputarem cabíveis, acerca dos apontamentos do Relatório em questão, 
conforme o quadro abaixo, e responderem diretamente a essa Secretaria 
Federal de Controle Interno, com a urgência que o caso requer, 
disponibilizando a este Assessor Especial de Controle Interno, a cópia dos 
procedimentos adotados, para efeito de controle. 
 
(...) 
 
Até a presente data, aquelas Unidades/MDA adotaram as seguintes medidas: 
 
(...) 
 
- Ofício nº 161/2012 – SDT/MDA, de 17/02/2012: a Secretaria de 
Desenvolvimento Territorial – SDT/MDA solicitou à SUREP/CAIXA, a imediata 
suspensão dos contratos de repasse nºs 264.531-86 e 278.759-34, bem como 
solicitou àquela instituição financeira, até o dia 23/03/2012, a remessa das 
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justificativas para os pontos assinalados nos contratos em questão.  
 
(...) 
 
Diante do exposto e tendo em vista os prazos estipulados pelas Secretarias 
deste Ministério para que as entidades se manifestem acerca da matéria em 
comento, registro que este Assessor Especial de Controle Interno - AECI/MDA, 
solicitará, hoje, à SAF e SDT, informações atualizadas referentes ao assunto em 
questão. Tão logo tenha as informações atualizadas, às unidades 
encaminharão os documentos diretamente à DRDAG/DR/SFC/CGU/PR.” 
 
 
 
Em complementação à manifestação supra, o AECI/MDA, Sr. Henrique Ramos, 
encaminhou novo e-mail, em 09/04/2012, informando o seguinte: 
 
“Encaminho, em anexo, para conhecimento, Memorandos de reiteração, 
tanto à SAF como à SDT, solicitando atualização de informações sobre relatório 
oriundo de ação de controle descentralizada com o objetivo de verificar 
possíveis irregularidades na aplicação de recursos federais no municípios de 
Santa Maria/RS, conforme histórico abaixo. 
 
Disponho que foi solicitado a cada Secretaria acima citada, que respondessem 
diretamente a esse órgão de Controle Interno, com cópias a este AECI/MDA, 
para efeito de controle.” 

245974 13 
Recomendamos ao gestor adotar as medidas cabíveis com 
a finalidade de mitigar os fatos apontados. 

Por intermédio do e-mail encaminhado em 16/03/2012, o AECI/MDA, Sr. 
Henrique Ramos, informou o que segue: 
 
“A respeito, informo que o assunto foi remetido à Secretaria da Agricultura 
Familiar – SAF/MDA e à Secretaria de Desenvolvimento Territorial - SDT/MDA, 
respectivamente, para conhecimento, análise e adoção de providências que 
reputarem cabíveis, acerca dos apontamentos do Relatório em questão, 
conforme o quadro abaixo, e responderem diretamente a essa Secretaria 
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Federal de Controle Interno, com a urgência que o caso requer, 
disponibilizando a este Assessor Especial de Controle Interno, a cópia dos 
procedimentos adotados, para efeito de controle. 
 
(...) 
 
Até a presente data, aquelas Unidades/MDA adotaram as seguintes medidas: 
 
(...) 
 
- Ofício nº 161/2012 – SDT/MDA, de 17/02/2012: a Secretaria de 
Desenvolvimento Territorial – SDT/MDA solicitou à SUREP/CAIXA, a imediata 
suspensão dos contratos de repasse nºs 264.531-86 e 278.759-34, bem como 
solicitou àquela instituição financeira, até o dia 23/03/2012, a remessa das 
justificativas para os pontos assinalados nos contratos em questão.  
 
(...) 
 
Diante do exposto e tendo em vista os prazos estipulados pelas Secretarias 
deste Ministério para que as entidades se manifestem acerca da matéria em 
comento, registro que este Assessor Especial de Controle Interno - AECI/MDA, 
solicitará, hoje, à SAF e SDT, informações atualizadas referentes ao assunto em 
questão. Tão logo tenha as informações atualizadas, às unidades 
encaminharão os documentos diretamente à DRDAG/DR/SFC/CGU/PR.” 
 
 
 
Em complementação à manifestação supra, o AECI/MDA, Sr. Henrique Ramos, 
encaminhou novo e-mail, em 09/04/2012, informando o seguinte: 
 
“Encaminho, em anexo, para conhecimento, Memorandos de reiteração, 
tanto à SAF como à SDT, solicitando atualização de informações sobre relatório 
oriundo de ação de controle descentralizada com o objetivo de verificar 
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possíveis irregularidades na aplicação de recursos federais no municípios de 
Santa Maria/RS, conforme histórico abaixo. 
 
Disponho que foi solicitado a cada Secretaria acima citada, que respondessem 
diretamente a esse órgão de Controle Interno, com cópias a este AECI/MDA, 
para efeito de controle.” 

245974 17 
Recomendamos ao gestor adotar as medidas cabíveis com 
a finalidade de mitigar os fatos apontados. 

Por intermédio do e-mail encaminhado em 16/03/2012, o AECI/MDA, Sr. 
Henrique Ramos, informou o que segue: 
 
“A respeito, informo que o assunto foi remetido à Secretaria da Agricultura 
Familiar – SAF/MDA e à Secretaria de Desenvolvimento Territorial - SDT/MDA, 
respectivamente, para conhecimento, análise e adoção de providências que 
reputarem cabíveis, acerca dos apontamentos do Relatório em questão, 
conforme o quadro abaixo, e responderem diretamente a essa Secretaria 
Federal de Controle Interno, com a urgência que o caso requer, 
disponibilizando a este Assessor Especial de Controle Interno, a cópia dos 
procedimentos adotados, para efeito de controle. 
 
(...) 
 
Até a presente data, aquelas Unidades/MDA adotaram as seguintes medidas: 
 
(...) 
 
- Ofício nº 161/2012 – SDT/MDA, de 17/02/2012: a Secretaria de 
Desenvolvimento Territorial – SDT/MDA solicitou à SUREP/CAIXA, a imediata 
suspensão dos contratos de repasse nºs 264.531-86 e 278.759-34, bem como 
solicitou àquela instituição financeira, até o dia 23/03/2012, a remessa das 
justificativas para os pontos assinalados nos contratos em questão.  
 
(...) 
 
Diante do exposto e tendo em vista os prazos estipulados pelas Secretarias 
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deste Ministério para que as entidades se manifestem acerca da matéria em 
comento, registro que este Assessor Especial de Controle Interno - AECI/MDA, 
solicitará, hoje, à SAF e SDT, informações atualizadas referentes ao assunto em 
questão. Tão logo tenha as informações atualizadas, às unidades 
encaminharão os documentos diretamente à DRDAG/DR/SFC/CGU/PR.” 
 
 
 
Em complementação à manifestação supra, o AECI/MDA, Sr. Henrique Ramos, 
encaminhou novo e-mail, em 09/04/2012, informando o seguinte: 
 
“Encaminho, em anexo, para conhecimento, Memorandos de reiteração, 
tanto à SAF como à SDT, solicitando atualização de informações sobre relatório 
oriundo de ação de controle descentralizada com o objetivo de verificar 
possíveis irregularidades na aplicação de recursos federais no municípios de 
Santa Maria/RS, conforme histórico abaixo. 
 
Disponho que foi solicitado a cada Secretaria acima citada, que respondessem 
diretamente a esse órgão de Controle Interno, com cópias a este AECI/MDA, 
para efeito de controle.” 

245974 18 
Recomendamos ao gestor adotar as medidas cabíveis com 
a finalidade de mitigar os fatos apontados. 

Por intermédio do e-mail encaminhado em 16/03/2012, o AECI/MDA, Sr. 
Henrique Ramos, informou o que segue: 
 
“A respeito, informo que o assunto foi remetido à Secretaria da Agricultura 
Familiar – SAF/MDA e à Secretaria de Desenvolvimento Territorial - SDT/MDA, 
respectivamente, para conhecimento, análise e adoção de providências que 
reputarem cabíveis, acerca dos apontamentos do Relatório em questão, 
conforme o quadro abaixo, e responderem diretamente a essa Secretaria 
Federal de Controle Interno, com a urgência que o caso requer, 
disponibilizando a este Assessor Especial de Controle Interno, a cópia dos 
procedimentos adotados, para efeito de controle. 
 
(...) 
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Até a presente data, aquelas Unidades/MDA adotaram as seguintes medidas: 
 
(...) 
 
- Ofício nº 161/2012 – SDT/MDA, de 17/02/2012: a Secretaria de 
Desenvolvimento Territorial – SDT/MDA solicitou à SUREP/CAIXA, a imediata 
suspensão dos contratos de repasse nºs 264.531-86 e 278.759-34, bem como 
solicitou àquela instituição financeira, até o dia 23/03/2012, a remessa das 
justificativas para os pontos assinalados nos contratos em questão.  
 
(...) 
 
Diante do exposto e tendo em vista os prazos estipulados pelas Secretarias 
deste Ministério para que as entidades se manifestem acerca da matéria em 
comento, registro que este Assessor Especial de Controle Interno - AECI/MDA, 
solicitará, hoje, à SAF e SDT, informações atualizadas referentes ao assunto em 
questão. Tão logo tenha as informações atualizadas, às unidades 
encaminharão os documentos diretamente à DRDAG/DR/SFC/CGU/PR.” 
 
 
 
Em complementação à manifestação supra, o AECI/MDA, Sr. Henrique Ramos, 
encaminhou novo e-mail, em 09/04/2012, informando o seguinte: 
 
“Encaminho, em anexo, para conhecimento, Memorandos de reiteração, 
tanto à SAF como à SDT, solicitando atualização de informações sobre relatório 
oriundo de ação de controle descentralizada com o objetivo de verificar 
possíveis irregularidades na aplicação de recursos federais no municípios de 
Santa Maria/RS, conforme histórico abaixo. 
 
Disponho que foi solicitado a cada Secretaria acima citada, que respondessem 



 

 266 

A
N

EX
O

S 
E 

A
P

ÊN
D

IC
ES

 

diretamente a esse órgão de Controle Interno, com cópias a este AECI/MDA, 
para efeito de controle.” 

245974 2 

Recomenda-se à SDT/MDA  instituir rotina interna de 
verificação nos Planos de Trabalho, antes da aprovação, da 
exequibilidade dos cronogramas de execução, bem como 
da compatibilidade  dos dados informados nos Projetos de 
Atividades  - PAT com os seus correspondentes previstos no 
Plano de Trabalho. 

Por intermédio do e-mail encaminhado em 16/03/2012, o AECI/MDA, Sr. 
Henrique Ramos, informou o que segue: 
 
“A respeito, informo que o assunto foi remetido à Secretaria da Agricultura 
Familiar – SAF/MDA e à Secretaria de Desenvolvimento Territorial - SDT/MDA, 
respectivamente, para conhecimento, análise e adoção de providências que 
reputarem cabíveis, acerca dos apontamentos do Relatório em questão, 
conforme o quadro abaixo, e responderem diretamente a essa Secretaria 
Federal de Controle Interno, com a urgência que o caso requer, 
disponibilizando a este Assessor Especial de Controle Interno, a cópia dos 
procedimentos adotados, para efeito de controle. 
 
(...) 
 
Até a presente data, aquelas Unidades/MDA adotaram as seguintes medidas: 
 
(...) 
 
- Ofício nº 161/2012 – SDT/MDA, de 17/02/2012: a Secretaria de 
Desenvolvimento Territorial – SDT/MDA solicitou à SUREP/CAIXA, a imediata 
suspensão dos contratos de repasse nºs 264.531-86 e 278.759-34, bem como 
solicitou àquela instituição financeira, até o dia 23/03/2012, a remessa das 
justificativas para os pontos assinalados nos contratos em questão.  
 
(...) 
 
Diante do exposto e tendo em vista os prazos estipulados pelas Secretarias 
deste Ministério para que as entidades se manifestem acerca da matéria em 
comento, registro que este Assessor Especial de Controle Interno - AECI/MDA, 
solicitará, hoje, à SAF e SDT, informações atualizadas referentes ao assunto em 
questão. Tão logo tenha as informações atualizadas, às unidades 
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encaminharão os documentos diretamente à DRDAG/DR/SFC/CGU/PR.” 
 
 
 
Em complementação à manifestação supra, o AECI/MDA, Sr. Henrique Ramos, 
encaminhou novo e-mail, em 09/04/2012, informando o seguinte: 
 
“Encaminho, em anexo, para conhecimento, Memorandos de reiteração, 
tanto à SAF como à SDT, solicitando atualização de informações sobre relatório 
oriundo de ação de controle descentralizada com o objetivo de verificar 
possíveis irregularidades na aplicação de recursos federais no municípios de 
Santa Maria/RS, conforme histórico abaixo. 
 
Disponho que foi solicitado a cada Secretaria acima citada, que respondessem 
diretamente a esse órgão de Controle Interno, com cópias a este AECI/MDA, 
para efeito de controle.” 

245974 2 
Recomenda-se à SDT/MDA abster-se de aprovar Projetos 
de Atividades divergentes dos Planos de  Trabalho 
aprovados. 

Por intermédio do e-mail encaminhado em 16/03/2012, o AECI/MDA, Sr. 
Henrique Ramos, informou o que segue: 
 
“A respeito, informo que o assunto foi remetido à Secretaria da Agricultura 
Familiar – SAF/MDA e à Secretaria de Desenvolvimento Territorial - SDT/MDA, 
respectivamente, para conhecimento, análise e adoção de providências que 
reputarem cabíveis, acerca dos apontamentos do Relatório em questão, 
conforme o quadro abaixo, e responderem diretamente a essa Secretaria 
Federal de Controle Interno, com a urgência que o caso requer, 
disponibilizando a este Assessor Especial de Controle Interno, a cópia dos 
procedimentos adotados, para efeito de controle. 
 
(...) 
 
Até a presente data, aquelas Unidades/MDA adotaram as seguintes medidas: 
 
(...) 
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- Ofício nº 161/2012 – SDT/MDA, de 17/02/2012: a Secretaria de 
Desenvolvimento Territorial – SDT/MDA solicitou à SUREP/CAIXA, a imediata 
suspensão dos contratos de repasse nºs 264.531-86 e 278.759-34, bem como 
solicitou àquela instituição financeira, até o dia 23/03/2012, a remessa das 
justificativas para os pontos assinalados nos contratos em questão.  
 
(...) 
 
Diante do exposto e tendo em vista os prazos estipulados pelas Secretarias 
deste Ministério para que as entidades se manifestem acerca da matéria em 
comento, registro que este Assessor Especial de Controle Interno - AECI/MDA, 
solicitará, hoje, à SAF e SDT, informações atualizadas referentes ao assunto em 
questão. Tão logo tenha as informações atualizadas, às unidades 
encaminharão os documentos diretamente à DRDAG/DR/SFC/CGU/PR.” 
 
 
 
Em complementação à manifestação supra, o AECI/MDA, Sr. Henrique Ramos, 
encaminhou novo e-mail, em 09/04/2012, informando o seguinte: 
 
“Encaminho, em anexo, para conhecimento, Memorandos de reiteração, 
tanto à SAF como à SDT, solicitando atualização de informações sobre relatório 
oriundo de ação de controle descentralizada com o objetivo de verificar 
possíveis irregularidades na aplicação de recursos federais no municípios de 
Santa Maria/RS, conforme histórico abaixo. 
 
Disponho que foi solicitado a cada Secretaria acima citada, que respondessem 
diretamente a esse órgão de Controle Interno, com cópias a este AECI/MDA, 
para efeito de controle.” 

245974 3 
Recomenda-se à SDT/MDA, proceder a fiscalização da 
execução dos contratos de repasse celebrados no âmbito 
da SDT/MDA verificando se a conformidade da execução do 

Por meio do Ofício nº 776/2012 – SDT/MDA, de 20/06/2012, a SDT/MDA assim 
se manifestou: 
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objeto  com as normas aplicáveis à utilização de recursos 
públicos, tais como a Lei de Licitações, os princípios 
constitucionais que regem a utilização de recursos públicos 
por meio de contratos e convênios e as normas sobre 
prestações de contas são aplicados na execução do objeto, 
evitando aprovar comprovações de despesas decorrentes 
de procedimentos licitatórios que não observaram as 
vedações legais, em especial aquelas que infringem o 
disposto no art. 9¨ da Lei 8.666/93. 

 
 
“1. (...) informamos que foi emitido o Ofício nº 161/2012 – SDT/MDA à Caixa 
Econômica Federal requisitando a remessa de justificativas para os pontos 
assinalados pelos auditores em relação aos contratos 179654-70 (...), 
conforme cópia em anexo. 
 
(...) 
 
3. A Caixa remeteu o Ofício nº 1334/2012/SN de Repasses apresentando as 
justificativas daquela instituição para os pontos assinalados pelos auditores. 
 
(...) 
 
4. Em relação aos contratos auditados segue o posicionamento desta 
Secretaria para os apontamentos dos auditores: 
 
- contrato 179654-70: o contrato foi assinado em 2005 e concluído em 2007. 
A análise e aprovação de contratos naquela época era efetuada de forma 
distinta da atual. Os apontamentos dos auditores dessa Controladoria Geral da 
União em relatórios anteriores provocaram diversas mudanças na análise e 
aprovação da execução física das metas pactuadas. O contrato foi executado 
de acordo com as normas pactuadas e foi solicitada a reavaliação da prestação 
de contas final para a glosa de eventuais pagamentos em datas distintas da 
vigência do contrato;. 
 
(...) 
 
5. Comunicamos que uma equipe técnica desta Secretaria esteve em Santa 
Maria entre os dias 16 e 18 de julho de 2012 para a realização de verificação 
in loco dos contratos acima mencionados junto à COOESPERANÇA e solicitou 
uma reunião com técnicos da Caixa Econômica Federal para tratar dos pontos 
assinalados pelos auditores. Dessas reuniões ficou acordado que serão revistas 
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as prestações de contas (parciais e finais) dos contratos celebrados pela Caixa 
e a COOESPERANÇA remeterá documento oficial contendo a posição dos 
contratos vigentes e solicitando a retomada da execução dos mesmos, 
considerando que há serviços contratados e não pagos nestes contratos. A 
equipe técnica desta Secretaria ponderou que o principal objetivo é a 
conclusão desses projetos no menor prazo possível, sem prejuízo de eventuais 
glosas a serem apontadas pelo escritório de negócios da Caixa Econômica 
Federal. (...)” (sic) 
 
 
 
No Ofício nº 1334/2012/SN DE REPASSES, de 23/05/2012, citado pela 
SDT/MDA, a CAIXA encaminhou o PA nº 157/2012 – GIDUR Santa Maria /SM, 
de 07/05/2012, no qual afirmou “não pertinente à atuação da Caixa.” 

252989 2 
Recomendamos a SDT/MDA informações sobre a 
regularização dos fatos apontados no que concerne ao 
Contrato de Repasse nº 177.046-67 (Siafi 531907). 

Em atendimento à solicitação da CGU, a qual foi encaminhada mediante Ofício 
nº 32417/DRDAG/DR/SFC/CGU, de 20/12/2011, a SDT remeteu 
questionamento à prefeitura de Brasiléia, por intermédio dos Ofícios nº 
1282/2011 – SDT/MDA e 233/2012 – SDT/MDA, de 08/11/2011 e 16/03/2012, 
respectivamente, requisitando informações atualizadas acerca do 
funcionamento da incubadora de ovos e da indústria de beneficiamento de 
leite.  
 
 
 
Por último, a Prefeitura de Brasiléia encaminhou o Ofício OF/GAB/PMB/Nº 
116/2012, de 09/04/2012, capeado pelo Ofício nº389/2012 – SDT/MDA, de 
20/04/2012, por meio do qual informa o que segue: 
 
“A Prefeitura de Brasiléia licitou, construiu, adquiriu os equipamentos e 
prestou contas dos recursos repassados pelo Ministério do Desenvolvimento 
Agrário. Porém a empresa responsável pelo funcionamento da incubadora de 
ovos, vem contando com o apoio do Governo do Estado para o seu 
funcionamento o mais breve possível, tendo em vista a necessidade de 
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abastecer o complexo agroindustrial da cadeia produtiva do frango que se 
consolida com o Abatedouro de Aves, em pleno funcionamento. 
 
 
 
Reiteramos todas as informações contidas no Ofício GAB/PMB/Nº 607/2011, 
sobre o funcionamento da incubadora. Porém, a empresa Acre Aves, 
responsável pelo empreendimento, ainda não o pôs em funcionamento. 
 
 
 
A responsável pelo funcionamento empreendimento (sic) é a empresa Acre 
Aves, conforme cópia do Termo de Contrato de Concessão de Uso, anexa. 
 
 
 
Após consulta à empresa Acre Aves sobre o funcionamento da incubadora, 
tivemos a informação de que estão sendo viabilizados recursos junto ao 
Governo do Estado do Acre para ampliação da incubadora, e não nos foi 
informado o início de funcionamento da mesma.” 

252994 2 
Recomendamos a SDT/MDA informações sobre a 
regularização dos fatos apontados no que concerne ao 
Contrato de Repasse nº 198.702-52 (Siafi 565032). 

Em atendimento à solicitação da CGU, a qual foi encaminhada mediante Ofício 
nº 32417/DRDAG/DR/SFC/CGU, de 20/12/2011, a SDT remeteu 
questionamento à prefeitura de Brasiléia, por intermédio dos Ofícios nº 
1282/2011 – SDT/MDA e 233/2012 – SDT/MDA, de 08/11/2011 e 16/03/2012, 
respectivamente, requisitando informações atualizadas acerca do 
funcionamento da incubadora de ovos e da indústria de beneficiamento de 
leite.  
 
 
 
Por último, a Prefeitura de Brasiléia encaminhou o Ofício OF/GAB/PMB/Nº 
116/2012, de 09/04/2012, capeado pelo Ofício nº389/2012 – SDT/MDA, de 
20/04/2012, por meio do qual informa o que segue: 
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“A Prefeitura de Brasiléia licitou, construiu, adquiriu os equipamentos e 
prestou contas dos recursos repassados pelo Ministério do Desenvolvimento 
Agrário. Porém a empresa responsável pelo funcionamento da incubadora de 
ovos, vem contando com o apoio do Governo do Estado para o seu 
funcionamento o mais breve possível, tendo em vista a necessidade de 
abastecer o complexo agroindustrial da cadeia produtiva do frango que se 
consolida com o Abatedouro de Aves, em pleno funcionamento. 
 
 
 
Reiteramos todas as informações contidas no Ofício GAB/PMB/Nº 607/2011, 
sobre o funcionamento da incubadora. Porém, a empresa Acre Aves, 
responsável pelo empreendimento, ainda não o pôs em funcionamento. 
 
 
 
A responsável pelo funcionamento empreendimento (sic) é a empresa Acre 
Aves, conforme cópia do Termo de Contrato de Concessão de Uso, anexa. 
 
 
 
Após consulta à empresa Acre Aves sobre o funcionamento da incubadora, 
tivemos a informação de que estão sendo viabilizados recursos junto ao 
Governo do Estado do Acre para ampliação da incubadora, e não nos foi 
informado o início de funcionamento da mesma.” 

201407144 11 

Definir por meio de normativos as atribuições dos 
responsáveis pela gestão e coordenação da Ação PAC 
Equipamentos, no âmbito do MDA, e definir, por meio de 
normativos e/ou manuais, de forma a sistematizar, os 
procedimentos, as rotinas, as etapas e os indicadores de 
gestão utilizados no acompanhamento/monitoramento e 
na avaliação dos resultados quantitativos e qualitativos da 

Ofício nº 68/2014/SEAdj-MDA, de 31/10/2014 – Recebido em 03/11/2014 
 
Manifestação: Quanto à definição de normativos com as atribuições dos 
responsáveis pela gestão e coordenação do PAC Equipamentos no MDA, cabe 
informar que será concluída até 31/12/2014 a proposta de reestruturação 
deste Ministério, que contemplará a definição dos responsáveis pela gestão e 
coordenação da Ação do PAC2, com suas respectivas atribuições. Já no que diz 
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Ação, no âmbito do MDA, especialmente quanto ao uso e a 
manutenção dos equipamentos, à quantidade e à 
qualidade das obras e/ou serviços realizados, e aos 
impactos para o público alvo. 

respeito à sistematização dos procedimentos, rotinas, etapas e indicadores de 
acompanhamento e monitoramento, destaca-se que foi assinado o Termo de 
Execução Descentralizada com o Centro de Apoio ao Desenvolvimento 
Tecnológico -CDT/UnB (ANEXO IX). As atividades serão iniciadas em outubro 
de 2014 e, até o final de 2014, deverá ser implementado um sistema de gestão 
de informações via web e um laboratório de acompanhamento da ação 12NR. 

201407188 5 

Estabelecer os indicadores de gestão necessários e 
suficientes para se avaliar os resultados quantitativos e 
qualitativos da gestão do Programa Garantia-Safra, em 
relação à eficiência e à eficácia, especialmente das cinco 
etapas indicadas nesta constatação, no sentido de obter 
informações sobre o processo de cadastro dos agricultores, 
de adesão dos municípios e estados, e de análise das 
regiões de risco. 

A unidade Até o dia 14 de novembro de 2014 faremos contato com os órgãos 
citados, especialmente, Secex Ambiental, que ofertou a cooperação técnica, e 
CGU para estabelecermos, em conjunto, um cronograma de trabalho. 

201407188 5 

Definir, por meio de normativos e/ou manuais, de forma a 
sistematizar, os procedimentos, rotinas, papéis e 
responsabilidades pela elaboração, utilização e divulgação 
dos indicadores de gestão do Programa Garantia-Safra. 

A publicação dos normativos depende do item anterior que consiste em 
estabelecer os indicadores de gestão para o Garantia-Safra. 

201407188 9 

Adotar efetivas providências para a quantificação dos 
prejuízos, apuração de responsabilidade e ressarcimento 
ao Fundo Garantia-Safra dos valores pagos indevidamente 
aos 11.562 beneficiários identificados mediante 
cruzamentos de bases de dados realizados pela CGU e 
informados ao gestor em fevereiro de 2012. 

Anexo 1 – Portaria n° 66, de 29 de setembro de 2014, publicada no dia 1º de 
outubro. 

201407188 9 

Apurar responsabilidades pela morosidade na adoção de 
providências para quantificação do dano ao Fundo 
Garantia-Safra e respectivas medidas para efetivar as 
devidas cobranças. 

Tendo em vista a discordância desta SAF – Secretaria da Agricultura Familiar - 
em não corroborar com a recomendação da Equipe de Auditoria da CGU: 
“Apurar responsabilidades pela morosidade na adoção de providências para 
quantificação do dano ao Fundo Garantia-Safra e respectiva medidas para 
efetivar as devidas cobranças”, o processo será encaminhado para análise da 
Advocacia Geral da União, por meio da CONJUR MDA. 

201407186 8 
Proceda a manutenção evolutiva no sistema SIG-CF para 
que este passe a permitir a marcação da operação SAT 

Manifestação da Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças do Fundo de 
Terras (CGOF): Esta recomendação será objeto de providências por parte da 
CGPMA até dez/15. 
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quanto aos serviços prestados e já remunerados ao agente 
financeiro. 

 
Manifestação da Coordenação-Geral de Planejamento, Monitoramento e 
Avaliação (CGPMA): Informamos que a SRA encontra-se em articulação com a 
Coordenação-Geral de Modernização e Informação (CGMI) no intuito de 
promover a modernização do sistema SIG-CF que permita a correção e 
evolução do referido Sistema. Temos como prazo de atendimento dezembro 
de 2015. 

201407186 8 

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. 

Manifestação da Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças do Fundo de 
Terras (CGOF): Esta recomendação será objeto de providências por parte da 
CGPMA até dez/15. 
 
Manifestação da Coordenação-Geral de Planejamento, Monitoramento e 
Avaliação (CGPMA): Informamos que a SRA encontra-se em articulação com a 
Coordenação-Geral de Modernização e Informação - CGMI no intuito de 
promover a modernização do sistema SIG-CF que permita a correção e 
evolução do referido Sistema. Temo como prazo de atendimento dezembro de 
2015. 

201407186 9 

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. 

Manifestação da Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças do Fundo de 
Terras (CGOF): Esta recomendação será objeto de providências por parte da 
CGPMA até dez/15. 
 
Manifestação da Coordenação-Geral de Planejamento, Monitoramento e 
Avaliação (CGPMA): Informamos que a SRA encontra-se em articulação com a 
Coordenação-Geral de Modernização e Informação - CGMI no intuito de 
promover a modernização do sistema SIG-CF que permita a correção e 
evolução do referido Sistema. Temos como prazo de atendimento dezembro 
de 2015. 

201407186 10 

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. 

Para atendimento do recomendado neste, foi solicitado (sic) a prorrogação do 
prazo para dezembro de 2015, comunicando a complexidade dos 
instrumentos, a amplitude e os seus impactos sobre as rotinas de trabalho no 
âmbito da SRA. 
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201407186 10 

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. 

Por meio do Memorando nº 114/2015/CGOF/DCF/SRA-MDA, de 17/07/2015, 
o gestor encaminhou os seguintes esclarecimentos: "(...) A CGOF entende que 
a recomendação foi cumprida. Cabe registrar que a Portaria nº 6, que 
estabelecia os procedimentos foi revogada. Em substituição publicou-se a 
Portaria nº 41, que detalhou ainda mais os procedimentos, de forma que 
descrever (sic) passo-a-passo a atividade. Precisamos nos reunir novamente 
com a equipe da CGU para esclarecer o passo-a-passo ou, se necessário, 
reeditar a referida portaria contemplando a recomendação, bem como 
estabelecer o novo prazo para cumprimento, dependendo da complexidade 
que vier a ser exigida pela CGU". 

201407186 10 

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. 

Para atendimento do recomendado neste, foi solicitado (sic) a prorrogação do 
prazo para dezembro/2015, comunicando a complexidade dos instrumentos, 
a amplitude e os seus impactos sobre as rotinas de trabalho no âmbito da SRA. 

201407186 13 

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. 

A SRA já está revendo os normativos conforme recomendado e fechando com 
a equipe da Coordenação-Geral de Orçamentos e Finanças - CGOF uma agenda 
para junto a CGU sanar dúvidas e sistematizar os procedimentos e rotinas. 
Mantendo prazo para Dezembro de 2015. 
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201407184 6 

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. 

Acatamos a recomendação e informamos 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. 

201407184 9 

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. 

A SRA formulou os Indicadores e encaminhou Nota Técnica à CONJUR-MDA 
para análise e posterior publicação de Portaria para atendimento do 
recomendado neste. Prazo de atendimento prorrogado para dezembro/2015. 

201407184 10 

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. 

A SRA formulou os Indicadores e encaminhou Nota Técnica à CONJUR-MDA 
para análise e posterior publicação de Portaria para atendimento do 
recomendado neste. Prazo de atendimento prorrogado para dezembro/2015. 

201407768 3 

Instituir e manter rotinas de controle para 
acompanhamento dos instrumentos de transferência 
celebrados, estabelecendo cronograma com etapas e 
prazos, de forma a executar e acompanhar 
tempestivamente as ações planejadas, mantendo 
atualizados seus respectivos registros no SICONV. 

A SDT irá notificar as convenentes para que apresentem no Siconv, 
bimestralmente, relatório simplificado de execução do projeto. 

201407768 3 

Requerer às contratadas, estabelecendo prazo de 
atendimento, a apresentação dos relatórios de execução e 
produtos previstos nos Projetos Básicos, conforme 
periodicidade estabelecida, procedendo a respectiva 
atualização  do SICONV. 

Os Relatórios de execução e produtos deverão ser apresentados pelas 
entidades nas prestações de contas.  Os relatórios bimestrais que o auditor se 
refere são os documentos a serem apresentados à convenente pelos 
assessores/consultores contratados no âmbito do convênio para recebimento 
das parcelas remuneratórias, conforme previsto no projeto básico. A SDT irá 
notificar as convenentes para que apresentem no Siconv, bimestralmente, 
relatório simplificado de execução do projeto. 
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 201407768 4 

Instituir rotinas (com definição de responsáveis, 
atribuições, fluxos, instâncias revisoras, etc) para assegurar 
o efetivo monitoramento da atuação da Caixa Econômica 
Federal na gestão de Contratos de Repasse sob sua 
responsabilidade, especialmente quanto à tempestividade 
das diligências a serem efetuadas junto às convenentes, 
com a devida atualização do registro dos Contratos de 
Repasse no SICONV. 

O contrato de prestação de serviços com a CEF é gerido pela SPOA/MDA. Neste 
aspecto encaminharemos as recomendações àquela unidade para que 
formalize junte à CEF e monitore o cumprimento. Contudo, com vistas a 
contribuir para o efetivo monitoramento da atuação da CEF esta Secretaria irá 
designar um servidor para aferir a atualização do SICOV, a cada três meses, e 
encaminhar relatório à SPOA para que tome as providências junto a CEF. 

201407768 4 

Apresentar plano de ação contendo cronograma com 
etapas e prazos para sanear o estoque de Contratos de 
Repasse encerrados, garantindo a sua efetivação, sem 
prejuízo de cumprir a recomendação do item 1.1.3.2 do 
Relatório de Auditoria nº  201305782, quanto aos 
resultados do Plano de Ação produzido pela CAIXA para 
sanear o estoque de Contratos de Repasse conforme Ofício 
57/2012/SE-MDA. 

No âmbito da SDT, e em relação aos contratos de custeio, está sendo realizado 
levantamento dos Relatórios de Execução das Atividades (REAs) 
encaminhados pelas entidades para análise. Este levantamento irár subsidiar 
o planejamento das análises da execução física do contratos. Um vez 
concluidas os REAs serão encaminhados á CEF para realização das análises 
referentes a execução financeira.  O planejamento para sanear o estoque de 
REAs pendentes será elaborado por esta Secretaria até o próximo dia 07 de 
novembro e remetido a CGU. 

201407768 5 
Reavaliar a capacidade técnica-operacional da contratada, 
apresentando parecer conclusivo sobre a questão, 
acompanhado dos devidos documentos comprobatórios. 

As orientações sobre a análise sobre capacidade técnica e operacional das 
Entidades estão definidas na Portaria Interminsiterial 507/2011. Registra-se 
que o único critério objetivo para aferição é que a Entidade deve ter 
funcionamento regular nos três exercícios anteriores à execução do projeto 
solicitado. Com relação ao CEADES registra-se que a capacidade técnica e 
operacional foi aferida a partir dos documentos comprobatórios 
apresentados, anexados ao Siconv. Ainda, aferiu-se sua experiência na área de 
desenvolvimento rural sustentável, no qual se verifica a execução satisfatória 
dos contratos de repasse nºs 268206-30 e 307232-94, firmados com esta 
Secretaria. O monitoramento da execução dos convênios nºs 774434 e 
774435, por meio do Siconv e do contato direto com a entidade, tem revelado 
que a entidade vem executando o projeto de forma satisfatória. A aferição foi 
realizada nos documentos disponibilizados no Siconv. 

201407768 13 
Adotar providências junto às convenentes selecionadas  no 
âmbito do Chamamento Público n° 1/2012 quanto à 
existência de vínculo com a Administração Pública dos 

Conforme rege a legislação vigente as entidades, no ato da formalização dos 
convênios e contratos de repasse são notificadas para o cumprimento do 
artigo 60 da Portaria Interministerial 507/2011. Tal orientação está expressa 
nos editais de contratação de consultorias e são comprovadas por declaração 
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consultores contratados, conforme apontado nesta 
constatação, informando os resultados a esta CGU. 

assinada pelo consltor, apresentada a entidade executoras dos convênios ou 
contratos, no ato da contratação. Esta Secretaria adotará as providências 
recomendadas pelos auditores e informará os resultados conforme solicitado 
por essa Controladoria. 

201407768 13 

Inserir cláusula nos termos de formalização dos 
Chamamentos Públicos atribuindo à entidade contratada a 
obrigatoriedade de verificação do cumprimento do artigo 
60 da Portaria Interministerial 507/2011 na contratação de 
consultores, com apresentação nas prestações de contas 
dos comprovantes de execução de tal procedimento. 

A SDT está solicitando a SPOA/MDA que tome providênicas junto a CEF e BB 
para inclusão de cláusula contratual atribuindo à entidade contratada a 
obrigatoriedade de verificação do cumprimento do artigo 60 da Portaria 
Interministerial 507/2011 na contratação de consultores, com apresentação 
nas prestações de contas dos comprovantes de execução de tal procedimento. 

228416 2 
Adotar providências quanto ao           ressarcimento ao Erário 
das despesas não comprovadas adequadamente. 

Por meio do Ofício nº 886/2013/SPOA/MDA, de 02/10/2013, a SPOA/MDA 
informou que a prestação de contas do convênio nº 10/2005, firmado com a 
COOPAGEL, teve a análise financeira realizada, sendo detectadas algumas 
impropriedades/irregularidades, conforme detalhadas na Análise de Processo 
nº 40/2013/CPCCONV/CGCONV/SPOA/MDA, encaminhada a entidade por 
meio do Ofício nº 850/2013/SPOA/MDA, de 25/09/2013, cujo prazo para 
atendimento foi de 30 dias, contados a partir do recebimento do ofício. 
Ressaltou que na referida Análise de Processo foram incluídas as constatações 
da CGU-PR e comunicou que, tão logo seja concluída a análise, será 
encaminhada cópia do parecer final à CGU-PR. 

228416 5 

Solicitar à COOPAGEL a comprovação de que as despesas 
com combustíveis e com assessoria técnica efetivamente 
foram utilizadas nas atividades  do Convênio. Caso não haja 
a comprovação, adote providências quanto ao 
ressarcimento ao Erário das despesas não comprovadas 
adequadamente. 

Por meio do Ofício nº 886/2013/SPOA/MDA, de 02/10/2013, a SPOA/MDA 
informou que a prestação de contas do convênio nº 10/2005, firmado com a 
COOPAGEL, teve a análise financeira realizada, sendo detectadas algumas 
impropriedades/irregularidades, conforme detalhadas na Análise de Processo 
nº 40/2013/CPCCONV/CGCONV/SPOA/MDA, encaminhada a entidade por 
meio do Ofício nº 850/2013/SPOA/MDA, de 25/09/2013, cujo prazo para 
atendimento foi de 30 dias, contados a partir do recebimento do ofício. 
Ressaltou que na referida Análise de Processo foram incluídas as constatações 
da CGU-PR e comunicou que, tão logo seja concluída a análise, será 
encaminhada cópia do parecer final à CGU-PR. 

228416 6 
Solicitar à COOPAGEL a comprovação de que os 
serviços/materiais        envolvidos efetivamente foram 
utilizados nas atividades do Convênio.   Caso não haja a 

Por meio do Ofício nº 886/2013/SPOA/MDA, de 02/10/2013, a SPOA/MDA 
informou que a prestação de contas do convênio nº 10/2005, firmado com a 
COOPAGEL, teve a análise financeira realizada, sendo detectadas algumas 
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comprovação, adote providências quanto ao              
ressarcimento ao Erário das despesas não comprovadas 
adequadamente. 

impropriedades/irregularidades, conforme detalhadas na Análise de Processo 
nº 40/2013/CPCCONV/CGCONV/SPOA/MDA, encaminhada a entidade por 
meio do Ofício nº 850/2013/SPOA/MDA, de 25/09/2013, cujo prazo para 
atendimento foi de 30 dias, contados a partir do recebimento do ofício. 
Ressaltou que na referida Análise de Processo foram incluídas as constatações 
da CGU-PR e comunicou que, tão logo seja concluída a análise, será 
encaminhada cópia do parecer final à CGU-PR. 

228421 2 
Recomendar ao concedente a adoção de providências 
quanto ao            ressarcimento ao Erário. 

Mediante o Ofício nº 1001/2013 - SDT/MDA, de 17/10/2013 a SDT/MDA assim 
se manifestou: 
 
 
 
1. (...), comunico que foi emitido o Oficio 778/2013 - SDT/MDA à COOPAGEL 
solicitando a remessa do processo de seleção do assessor responsável pela 
base de serviços do Território do Cariri - PS e os relatórios produzidos pelo 
contratado, bem como a documentação comprobatória das viagens, diárias, 
despesas com combustíveis e 
 
manutenção do sítio eletrônico que foram pagos com recursos deste contrato, 
conforme descrito no relatório dos auditores. Também foi emitido o 
Memorando 81S/SDT à Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e 
Administração deste Ministério do Desenvolvimento Agrário para que os 
apontamentos dos auditores sejam considerados na análise da execução 
financeira do convênio nO I 0/200S, conforme cópias em anexo. 
 
2. A COOPAGEL solicitou dilação de prazo para a remessa dos documentos 
solicitados por meio do Oficio n° 143/2013, cópia em anexo, sob a alegação de 
que o recebimento do Oficio n° 77812013 - SDT/MDA ocorreu em 07 de 
outubro por causa da greve dos Correios." 

201407179 3 
Formalizar, doravante, a aceitação do produto mediante 
pareceres técnicos que apresentem de forma objetiva a 
justificativa para a aceitação ou não do produto. 

Inicialmente cabe o esclarecimento de que a CGU não se manifestou diante 
dos fatos apresentados pela Direção Nacional do projeto desde a primeira 
resposta, constante da versão I do Plano de Seguimento em 30/05/2014 
(fls.180) e que se repetiu até a versão VI (fls. 462), enviada em 28/11/2014, 
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induzindo o gestor à conclusão de que o seu posicionamento atendia à 
recomendação em comento. Ademais, a CGU quando se manifestou pela 
primeira vez sobre a recomendação, reforçou sua posição com um trecho 
extraído do parecer nº 131/2013/CGPCL/CONJUR-MDA/CGU/AGU, que não 
diz respeito a rotina de recebimento dos produtos de Consultoria pelas 
Unidades demandantes, o parecer versa sobre casos específicos de processos 
administrativos cuja natureza trata de apuração de responsabilidade pelo 
pagamento de determinados produtos de Consultoria, que, no caso do parecer 
supracitado, refere-se ao processo nº 55000.001873/2012-73, uma vez que 
não havia nos autos o PARECER TÉCNICO do gestor sobre a aceitação dos 
produtos questionados. 
 
Por fim, mantemos o entendimento que que o texto consignado na capa dos 
produtos de Consultoria, atestado pelo demandante, “Atesto que o produto 
em anexo apresenta a qualidade requerida no respectivo Termo de 
Referência-TOR”, atende integralmente ao disposto no Decreto nº 
5.151/2004, art. 5º § 3o, “ A autorização para pagamento de serviços técnicos 
de consultoria será concedida somente após a aceitação do produto ou de suas 
etapas pelo órgão ou pela entidade executora nacional beneficiária.” 

201407179 8 

Quando do recebimento dos produtos objeto de 
consultorias, a coordenação dos Projetos de Cooperação 
Internacionais deve avaliar se o conteúdo apresentado 
efetivamente contribui para o atingimento dos objetivos, e 
se agrega valor ao desenvolvimento do projeto. 

Inicialmente cabe o esclarecimento de que a CGU não se manifestou diante 
dos fatos apresentados pela Direção Nacional do projeto desde a primeira 
resposta, constante da versão I do Plano de Seguimento em 30/05/2014 
(fls.180) e que se repetiu até a versão VI (fls. 462), enviada em 28/11/2014, 
induzindo o gestor à conclusão de que o seu posicionamento atendia à 
recomendação em comento. Ademais, a CGU quando se manifestou pela 
primeira vez sobre a recomendação, reforçou sua posição com um trecho 
extraído do parecer nº 131/2013/CGPCL/CONJUR-MDA/CGU/AGU, que não 
diz respeito a rotina de recebimento dos produtos de Consultoria pelas 
Unidades demandantes, o parecer versa sobre casos específicos de processos 
administrativos cuja natureza trata de apuração de responsabilidade pelo 
pagamento de determinados produtos de Consultoria, que, no caso do parecer 
supracitado, refere-se ao processo nº 55000.001873/2012-73, uma vez que 
não havia nos autos o PARECER TÉCNICO do gestor sobre a aceitação dos 
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produtos questionados. 
 
Por fim, mantemos o entendimento que que o texto consignado na capa dos 
produtos de Consultoria, atestado pelo demandante, “Atesto que o produto 
em anexo apresenta a qualidade requerida no respectivo Termo de 
Referência-TOR”, atende integralmente ao disposto no Decreto nº 
5.151/2004, art. 5º § 3o, “ A autorização para pagamento de serviços técnicos 
de consultoria será concedida somente após a aceitação do produto ou de suas 
etapas pelo órgão ou pela entidade executora nacional beneficiária. 

201407179 8 
Formalizar, doravante, a aceitação do produto mediante 
pareceres técnicos que apresentem de forma objetiva a 
justificativa para a aceitação ou não do produto. 

Inicialmente cabe o esclarecimento de que a CGU não se manifestou diante 
dos fatos apresentados pela Direção Nacional do projeto desde a primeira 
resposta, constante da versão I do Plano de Seguimento em 30/05/2014 
(fls.180) e que se repetiu até a versão VI (fls. 462), enviada em 28/11/2014, 
induzindo o gestor à conclusão de que o seu posicionamento atendia à 
recomendação em comento. Ademais, a CGU quando se manifestou pela 
primeira vez sobre a recomendação, reforçou sua posição com um trecho 
extraído do parecer nº 131/2013/CGPCL/CONJUR-MDA/CGU/AGU, que não 
diz respeito a rotina de recebimento dos produtos de Consultoria pelas 
Unidades demandantes, o parecer versa sobre casos específicos de processos 
administrativos cuja natureza trata de apuração de responsabilidade pelo 
pagamento de determinados produtos de Consultoria, que, no caso do parecer 
supracitado, refere-se ao processo nº 55000.001873/2012-73, uma vez que 
não havia nos autos o PARECER TÉCNICO do gestor sobre a aceitação dos 
produtos questionados. 
 
Por fim, mantemos o entendimento que que o texto consignado na capa dos 
produtos de Consultoria, atestado pelo demandante, “Atesto que o produto 
em anexo apresenta a qualidade requerida no respectivo Termo de 
Referência-TOR”, atende integralmente ao disposto no Decreto nº 
5.151/2004, art. 5º § 3o, “ A autorização para pagamento de serviços técnicos 
de consultoria será concedida somente após a aceitação do produto ou de suas 
etapas pelo órgão ou pela entidade executora nacional beneficiária.” 
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201407179 9 
Formalizar, doravante, a aceitação do produto mediante 
pareceres técnicos que apresentem de forma objetiva a 
justificativa para a aceitação ou não do produto. 

Inicialmente cabe o esclarecimento de que a CGU não se manifestou diante 
dos fatos apresentados pela Direção Nacional do projeto desde a primeira 
resposta, constante da versão I do Plano de Seguimento em 30/05/2014 
(fls.180) e que se repetiu até a versão VI (fls. 462), enviada em 28/11/2014, 
induzindo o gestor à conclusão de que o seu posicionamento atendia à 
recomendação em comento. Ademais, a CGU quando se manifestou pela 
primeira vez sobre a recomendação, reforçou sua posição com um trecho 
extraído do parecer nº 131/2013/CGPCL/CONJUR-MDA/CGU/AGU, que não 
diz respeito a rotina de recebimento dos produtos de Consultoria pelas 
Unidades demandantes, o parecer versa sobre casos específicos de processos 
administrativos cuja natureza trata de apuração de responsabilidade pelo 
pagamento de determinados produtos de Consultoria, que, no caso do parecer 
supracitado, refere-se ao processo nº 55000.001873/2012-73, uma vez que 
não havia nos autos o PARECER TÉCNICO do gestor sobre a aceitação dos 
produtos questionados. 
 
Por fim, mantemos o entendimento que que o texto consignado na capa dos 
produtos de Consultoria, atestado pelo demandante, “Atesto que o produto 
em anexo apresenta a qualidade requerida no respectivo Termo de 
Referência-TOR”, atende integralmente ao disposto no Decreto nº 
5.151/2004, art. 5º § 3o, “ A autorização para pagamento de serviços técnicos 
de consultoria será concedida somente após a aceitação do produto ou de suas 
etapas pelo órgão ou pela entidade executora nacional beneficiária.” 

201407179 10 
Formalizar, doravante, a aceitação do produto mediante 
pareceres técnicos que apresentem de forma objetiva a 
justificativa para a aceitação ou não do produto. 

Inicialmente cabe o esclarecimento de que a CGU não se manifestou diante 
dos fatos apresentados pela Direção Nacional do projeto desde a primeira 
resposta, constante da versão I do Plano de Seguimento em 30/05/2014 
(fls.180) e que se repetiu até a versão VI (fls. 462), enviada em 28/11/2014, 
induzindo o gestor à conclusão de que o seu posicionamento atendia à 
recomendação em comento. Ademais, a CGU quando se manifestou pela 
primeira vez sobre a recomendação, reforçou sua posição com um trecho 
extraído do parecer nº 131/2013/CGPCL/CONJUR-MDA/CGU/AGU, que não 
diz respeito a rotina de recebimento dos produtos de Consultoria pelas 
Unidades demandantes, o parecer versa sobre casos específicos de processos 
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administrativos cuja natureza trata de apuração de responsabilidade pelo 
pagamento de determinados produtos de Consultoria, que, no caso do parecer 
supracitado, refere-se ao processo nº 55000.001873/2012-73, uma vez que 
não havia nos autos o PARECER TÉCNICO do gestor sobre a aceitação dos 
produtos questionados. 
 
Por fim, mantemos o entendimento que que o texto consignado na capa dos 
produtos de Consultoria, atestado pelo demandante, “Atesto que o produto 
em anexo apresenta a qualidade requerida no respectivo Termo de 
Referência-TOR”, atende integralmente ao disposto no Decreto nº 
5.151/2004, art. 5º § 3o, “ A autorização para pagamento de serviços técnicos 
de consultoria será concedida somente após a aceitação do produto ou de suas 
etapas pelo órgão ou pela entidade executora nacional beneficiária.” 

201407179 11 
Formalizar, doravante, a aceitação do produto mediante 
pareceres técnicos que apresentem de forma objetiva a 
justificativa para a aceitação ou não do produto. 

Inicialmente cabe o esclarecimento de que a CGU não se manifestou diante 
dos fatos apresentados pela Direção Nacional do projeto desde a primeira 
resposta, constante da versão I do Plano de Seguimento em 30/05/2014 
(fls.180) e que se repetiu até a versão VI (fls. 462), enviada em 28/11/2014, 
induzindo o gestor à conclusão de que o seu posicionamento atendia à 
recomendação em comento. Ademais, a CGU quando se manifestou pela 
primeira vez sobre a recomendação, reforçou sua posição com um trecho 
extraído do parecer nº 131/2013/CGPCL/CONJUR-MDA/CGU/AGU, que não 
diz respeito a rotina de recebimento dos produtos de Consultoria pelas 
Unidades demandantes, o parecer versa sobre casos específicos de processos 
administrativos cuja natureza trata de apuração de responsabilidade pelo 
pagamento de determinados produtos de Consultoria, que, no caso do parecer 
supracitado, refere-se ao processo nº 55000.001873/2012-73, uma vez que 
não havia nos autos o PARECER TÉCNICO do gestor sobre a aceitação dos 
produtos questionados. 
 
Por fim, mantemos o entendimento que que o texto consignado na capa dos 
produtos de Consultoria, atestado pelo demandante, “Atesto que o produto 
em anexo apresenta a qualidade requerida no respectivo Termo de 
Referência-TOR”, atende integralmente ao disposto no Decreto nº 
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5.151/2004, art. 5º § 3o, “ A autorização para pagamento de serviços técnicos 
de consultoria será concedida somente após a aceitação do produto ou de suas 
etapas pelo órgão ou pela entidade executora nacional beneficiária.” 

201407179 13 

Quando do recebimento dos produtos objeto de 
consultoria, a Coordenação do Projeto de Cooperação 
Internacional deve avaliar se o conteúdo apresentado 
efetivamente contribui para o atingimento dos objetivos, e 
se agrega valor ao desenvolvimento do projeto 

Inicialmente cabe o esclarecimento de que a CGU não se manifestou diante 
dos fatos apresentados pela Direção Nacional do projeto desde a primeira 
resposta, constante da versão I do Plano de Seguimento em 30/05/2014 
(fls.180) e que se repetiu até a versão VI (fls. 462), enviada em 28/11/2014, 
induzindo o gestor à conclusão de que o seu posicionamento atendia à 
recomendação em comento. Ademais, a CGU quando se manifestou pela 
primeira vez sobre a recomendação, reforçou sua posição com um trecho 
extraído do parecer nº 131/2013/CGPCL/CONJUR-MDA/CGU/AGU, que não 
diz respeito a rotina de recebimento dos produtos de Consultoria pelas 
Unidades demandantes, o parecer versa sobre casos específicos de processos 
administrativos cuja natureza trata de apuração de responsabilidade pelo 
pagamento de determinados produtos de Consultoria, que, no caso do parecer 
supracitado, refere-se ao processo nº 55000.001873/2012-73, uma vez que 
não havia nos autos o PARECER TÉCNICO do gestor sobre a aceitação dos 
produtos questionados. 
 
Por fim, mantemos o entendimento que que o texto consignado na capa dos 
produtos de Consultoria, atestado pelo demandante, “Atesto que o produto 
em anexo apresenta a qualidade requerida no respectivo Termo de 
Referência-TOR”, atende integralmente ao disposto no Decreto nº 
5.151/2004, art. 5º § 3o, “ A autorização para pagamento de serviços técnicos 
de consultoria será concedida somente após a aceitação do produto ou de suas 
etapas pelo órgão ou pela entidade executora nacional beneficiária. 

201407179 18 

Considerando que a Comissão de Seleção não está 
vinculada à SAF/MDA, recomendamos ao Diretor Nacional 
do Projeto instar a SE/MDA apurar responsabilidades pela 
contratação do consultor J.R.F. (CPF ***.084.945-**)  em 
face dos fatos apontados neste Relatório que indicam 
direcionamento e restrição do caráter competitivo do 

Foi enviado Memorando 586/GAB/SAF, de 04/05/2015 (ANEXO II) à Secretaria 
Executiva do MDA com subsídios fornecidos pela Comissão de Seleção para 
tomada de providências. 
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processo seletivo para preenchimento da vaga DATER-
15/2013. 

201407179 8 
Após última manifestação da unidade, a providência 
encontra-se em análise por esta coordenação. 

No que pertine às constatações feitas pela CGU no Relatório em análise, a SAF 
ratifica, de forma análoga, o conteúdo do Parecer Nº 
131/2013/CGPCLC/COJUR-MDA/CGU/AGU, item 18, (anexo) uma vez que esta 
Secretaria “não identificou qualquer irregularidade na conduta dos agentes 
públicos que atuaram na autorização dos pagamentos dos contratos 
analisados, isso porque considera que nas oportunidades em questão as 
consultorias contratadas atenderam satisfatoriamente seus fins, tendo 
preenchido todos os requisitos técnicos exigidos para a contratação.” 
Mantendo o posicionamento de que os Produtos questionados já foram 
reavaliados pela SAF. 

201407179 9 

Quando do recebimento dos produtos objeto de 
consultorias, a coordenação dos Projetos de Cooperação 
Internacionais deve avaliar se o conteúdo apresentado 
efetivamente contribui para o atingimento dos objetivos, e 
se agrega valor ao desenvolvimento do projeto. 

Inicialmente cabe o esclarecimento de que a CGU não se manifestou diante 
dos fatos apresentados pela Direção Nacional do projeto desde a primeira 
resposta, constante da versão I do Plano de Seguimento em 30/05/2014 
(fls.180) e que se repetiu até a versão VI (fls. 462), enviada em 28/11/2014, 
induzindo o gestor à conclusão de que o seu posicionamento atendia à 
recomendação em comento. Ademais, a CGU quando se manifestou pela 
primeira vez sobre a recomendação, reforçou sua posição com um trecho 
extraído do parecer nº 131/2013/CGPCL/CONJUR-MDA/CGU/AGU, que não 
diz respeito a rotina de recebimento dos produtos de Consultoria pelas 
Unidades demandantes, o parecer versa sobre casos específicos de processos 
administrativos cuja natureza trata de apuração de responsabilidade pelo 
pagamento de determinados produtos de Consultoria, que, no caso do parecer 
supracitado, refere-se ao processo nº 55000.001873/2012-73, uma vez que 
não havia nos autos o PARECER TÉCNICO do gestor sobre a aceitação dos 
produtos questionados. 
 
Por fim, mantemos o entendimento que que o texto consignado na capa dos 
produtos de Consultoria, atestado pelo demandante, “Atesto que o produto 
em anexo apresenta a qualidade requerida no respectivo Termo de 
Referência-TOR”, atende integralmente ao disposto no Decreto nº 
5.151/2004, art. 5º § 3o, “ A autorização para pagamento de serviços técnicos 
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de consultoria será concedida somente após a aceitação do produto ou de suas 
etapas pelo órgão ou pela entidade executora nacional beneficiária. 

201407179 9 
Após última manifestação da unidade, a providência 
encontra-se em análise por esta coordenação. 

No que pertine às constatações feitas pela CGU no Relatório em análise, a SAF 
ratifica, de forma análoga, o conteúdo do Parecer Nº 
131/2013/CGPCLC/COJUR-MDA/CGU/AGU, item 18, (anexo) uma vez que esta 
Secretaria “não identificou qualquer irregularidade na conduta dos agentes 
públicos que atuaram na autorização dos pagamentos dos contratos 
analisados, isso porque considera que nas oportunidades em questão as 
consultorias contratadas atenderam satisfatoriamente seus fins, tendo 
preenchido todos os requisitos técnicos exigidos para a contratação.” 
Mantendo o posicionamento de que os Produtos questionados já foram 
reavaliados pela SAF. 

201407179 10 

Quando do recebimento dos produtos objeto de 
consultorias, a coordenação dos Projetos de Cooperação 
Internacionais deve avaliar se o conteúdo apresentado 
efetivamente contribui para o atingimento dos objetivos, e 
se agrega valor ao desenvolvimento do projeto. 

Inicialmente cabe o esclarecimento de que a CGU não se manifestou diante 
dos fatos apresentados pela Direção Nacional do projeto desde a primeira 
resposta, constante da versão I do Plano de Seguimento em 30/05/2014 
(fls.180) e que se repetiu até a versão VI (fls. 462), enviada em 28/11/2014, 
induzindo o gestor à conclusão de que o seu posicionamento atendia à 
recomendação em comento. Ademais, a CGU quando se manifestou pela 
primeira vez sobre a recomendação, reforçou sua posição com um trecho 
extraído do parecer nº 131/2013/CGPCL/CONJUR-MDA/CGU/AGU, que não 
diz respeito a rotina de recebimento dos produtos de Consultoria pelas 
Unidades demandantes, o parecer versa sobre casos específicos de processos 
administrativos cuja natureza trata de apuração de responsabilidade pelo 
pagamento de determinados produtos de Consultoria, que, no caso do parecer 
supracitado, refere-se ao processo nº 55000.001873/2012-73, uma vez que 
não havia nos autos o PARECER TÉCNICO do gestor sobre a aceitação dos 
produtos questionados. 
 
Por fim, mantemos o entendimento que que o texto consignado na capa dos 
produtos de Consultoria, atestado pelo demandante, “Atesto que o produto 
em anexo apresenta a qualidade requerida no respectivo Termo de 
Referência-TOR”, atende integralmente ao disposto no Decreto nº 
5.151/2004, art. 5º § 3o, “ A autorização para pagamento de serviços técnicos 
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de consultoria será concedida somente após a aceitação do produto ou de suas 
etapas pelo órgão ou pela entidade executora nacional beneficiária. 

201407179 10 
Após última manifestação da unidade, a providência 
encontra-se em análise por esta coordenação. 

No que pertine às constatações feitas pela CGU no Relatório em análise, a SAF 
ratifica, de forma análoga, o conteúdo do Parecer Nº 
131/2013/CGPCLC/COJUR-MDA/CGU/AGU, item 18, (anexo) uma vez que esta 
Secretaria “não identificou qualquer irregularidade na conduta dos agentes 
públicos que atuaram na autorização dos pagamentos dos contratos 
analisados, isso porque considera que nas oportunidades em questão as 
consultorias contratadas atenderam satisfatoriamente seus fins, tendo 
preenchido todos os requisitos técnicos exigidos para a contratação.” 
Mantendo o posicionamento de que os Produtos questionados já foram 
reavaliados pela SAF. 

201407179 11 

Quando do recebimento dos produtos objeto de 
consultorias, a coordenação dos Projetos de Cooperação 
Internacionais deve avaliar se o conteúdo apresentado 
efetivamente contribui para o atingimento dos objetivos, e 
se agrega valor ao desenvolvimento do projeto. 

Inicialmente cabe o esclarecimento de que a CGU não se manifestou diante 
dos fatos apresentados pela Direção Nacional do projeto desde a primeira 
resposta, constante da versão I do Plano de Seguimento em 30/05/2014 
(fls.180) e que se repetiu até a versão VI (fls. 462), enviada em 28/11/2014, 
induzindo o gestor à conclusão de que o seu posicionamento atendia à 
recomendação em comento. Ademais, a CGU quando se manifestou pela 
primeira vez sobre a recomendação, reforçou sua posição com um trecho 
extraído do parecer nº 131/2013/CGPCL/CONJUR-MDA/CGU/AGU, que não 
diz respeito a rotina de recebimento dos produtos de Consultoria pelas 
Unidades demandantes, o parecer versa sobre casos específicos de processos 
administrativos cuja natureza trata de apuração de responsabilidade pelo 
pagamento de determinados produtos de Consultoria, que, no caso do parecer 
supracitado, refere-se ao processo nº 55000.001873/2012-73, uma vez que 
não havia nos autos o PARECER TÉCNICO do gestor sobre a aceitação dos 
produtos questionados. 
 
Por fim, mantemos o entendimento que que o texto consignado na capa dos 
produtos de Consultoria, atestado pelo demandante, “Atesto que o produto 
em anexo apresenta a qualidade requerida no respectivo Termo de 
Referência-TOR”, atende integralmente ao disposto no Decreto nº 
5.151/2004, art. 5º § 3o, “ A autorização para pagamento de serviços técnicos 
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de consultoria será concedida somente após a aceitação do produto ou de suas 
etapas pelo órgão ou pela entidade executora nacional beneficiária. 

201407179 11 
Após última manifestação da unidade, a providência 
encontra-se em análise por esta coordenação. 

No que pertine às constatações feitas pela CGU no Relatório em análise, a SAF 
ratifica, de forma análoga, o conteúdo do Parecer Nº 
131/2013/CGPCLC/COJUR-MDA/CGU/AGU, item 18, (anexo) uma vez que esta 
Secretaria “não identificou qualquer irregularidade na conduta dos agentes 
públicos que atuaram na autorização dos pagamentos dos contratos 
analisados, isso porque considera que nas oportunidades em questão as 
consultorias contratadas atenderam satisfatoriamente seus fins, tendo 
preenchido todos os requisitos técnicos exigidos para a contratação.” 
Mantendo o posicionamento de que os Produtos questionados já foram 
reavaliados pela SAF. 

201407179 13 
Após última manifestação da unidade, a providência 
encontra-se em análise por esta coordenação. 

No que pertine às constatações feitas pela CGU no Relatório em análise, a SAF 
ratifica, de forma análoga, o conteúdo do Parecer Nº 
131/2013/CGPCLC/COJUR-MDA/CGU/AGU, item 18, (anexo) uma vez que esta 
Secretaria “não identificou qualquer irregularidade na conduta dos agentes 
públicos que atuaram na autorização dos pagamentos dos contratos 
analisados, isso porque considera que nas oportunidades em questão as 
consultorias contratadas atenderam satisfatoriamente seus fins, tendo 
preenchido todos os requisitos técnicos exigidos para a contratação.” 
Mantendo o posicionamento de que os Produtos questionados já foram 
reavaliados pela SAF. 

201407179 3 

Quando do recebimento dos produtos objeto de 
consultorias, a Direção Nacional e a Coordenação do 
Projeto de Cooperação Internacional devem avaliar se o 
conteúdo apresentado efetivamente contribui para o 
atingimento dos objetivos, e que agrega valor ao 
desenvolvimento do projeto. 

Há o entendimento da SAF de que a aceitação dos produtos já é feita quando 
o supervisor atesta de forma objetiva que o produto está de acordo com os 
parâmetros estabelecidos no Termo de Referência - TOR, que é parte 
integrante do respectivo contrato. 

201407179 3 

Reavalie as despesas incorridas com os Produtos 1 e 2, 
relativos ao Contrato nº 2013/440, do projeto BRA 
011/009, apurando responsabilidade de quem não os 
avaliou tecnicamente à época da aceitação e pagamento,  

No que pertine às constatações feitas pela CGU no Relatório em análise, a SAF 
ratifica, de forma análoga, o conteúdo do Parecer Nº 
131/2013/CGPCLC/COJUR-MDA/CGU/AGU, item 18, (anexo) uma vez que esta 
Secretaria “não identificou qualquer irregularidade na conduta dos agentes 
públicos que atuaram na autorização dos pagamentos dos contratos 
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aceitando produto que se trata de reprodução de trabalho 
de terceiro. 

analisados, isso porque considera que nas oportunidades em questão as 
consultorias contratadas atenderam satisfatoriamente seus fins, tendo 
preenchido todos os requisitos técnicos exigidos para a contratação.” 
Mantendo o posicionamento de que os Produtos questionados já foram 
reavaliados pela SAF. 

201407179 19 

Quando do recebimento dos produtos objeto de 
consultoria, a Coordenação do Projeto de Cooperação 
Internacional deve avaliar se o conteúdo apresentado 
efetivamente contribui para o atingimento dos objetivos, e 
que agrega valor ao desenvolvimento do projeto. 

Inicialmente cabe o esclarecimento de que a CGU não se manifestou diante 
dos fatos apresentados pela Direção Nacional do projeto desde a primeira 
resposta, constante da versão I do Plano de Seguimento em 30/05/2014 
(fls.180) e que se repetiu até a versão VI (fls. 462), enviada em 28/11/2014, 
induzindo o gestor à conclusão de que o seu posicionamento atendia à 
recomendação em comento. Ademais, a CGU quando se manifestou pela 
primeira vez sobre a recomendação, reforçou sua posição com um trecho 
extraído do parecer nº 131/2013/CGPCL/CONJUR-MDA/CGU/AGU, que não 
diz respeito a rotina de recebimento dos produtos de Consultoria pelas 
Unidades demandantes, o parecer versa sobre casos específicos de processos 
administrativos cuja natureza trata de apuração de responsabilidade pelo 
pagamento de determinados produtos de Consultoria, que, no caso do parecer 
supracitado, refere-se ao processo nº 55000.001873/2012-73, uma vez que 
não havia nos autos o PARECER TÉCNICO do gestor sobre a aceitação dos 
produtos questionados. 
 
Por fim, mantemos o entendimento que que o texto consignado na capa dos 
produtos de Consultoria, atestado pelo demandante, “Atesto que o produto 
em anexo apresenta a qualidade requerida no respectivo Termo de 
Referência-TOR”, atende integralmente ao disposto no Decreto nº 
5.151/2004, art. 5º § 3o, “ A autorização para pagamento de serviços técnicos 
de consultoria será concedida somente após a aceitação do produto ou de suas 
etapas pelo órgão ou pela entidade executora nacional beneficiária. 

201407179 19 
Após última manifestação da unidade, a providência 
encontra-se em análise por esta coordenação. 

No que pertine às constatações feitas pela CGU no Relatório em análise, a SAF 
ratifica, de forma análoga, o conteúdo do Parecer Nº 
131/2013/CGPCLC/COJUR-MDA/CGU/AGU, item 18, (anexo) uma vez que esta 
Secretaria “não identificou qualquer irregularidade na conduta dos agentes 
públicos que atuaram na autorização dos pagamentos dos contratos 
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analisados, isso porque considera que nas oportunidades em questão as 
consultorias contratadas atenderam satisfatoriamente seus fins, tendo 
preenchido todos os requisitos técnicos exigidos para a contratação.” 
Mantendo o posicionamento de que os Produtos questionados já foram 
reavaliados pela SAF. 

201502804 9 

Adotar medidas visando a alteração da redação do art. 21, 
§2º, da Portaria nº 47/2014, para que se exija a publicação 
do resultado da primeira fase antes da realização da 
segunda fase,estabelecendo ainda o interstício mínimo de 
05 (cinco) dias entre a marcação das entrevistas (por 
email)e a realização das entrevistas (por telefone). 

Acatada. Foi encaminhado Memorando nº 590/2015/GAB/SAF, de 
05/05/2015 à Secretaria Executiva do MDA (Anexo VII), apresentando as 
recomendações constantes do Relatório de Auditoria, assim como sugerindo 
reunião para tratar das alterações da redação da Portaria nº 47/2014. 

201502804 11 

Adotar medidas visando regulamentar os critérios de 
aceitação de experiências profissionais que antecedam a 
data de conclusão do curso superior que seja requisito para 
o preenchimento da vaga pretendida, identificando 
objetivamente a forma de distinção entre trabalhos 
técnicos realizados durante a graduação e os estágios e 
esclarecendo também aos candidatos a interpretação da 
unidade quanto à possibilidade de aceitação de trabalhos 
como técnicos extensionistas em nível técnico e médio. 

Acatada. Os estágios já não são aceitos como experiências profissionais. As 
experiências profissionais que antecederem à graduação serão aceitas se 
estiverem intimamente relacionadas com o objeto da contratação. 

201502804 11 

Regulamentar a forma de comprovação de experiência 
profissional no âmbito dos processos seletivos de 
consultoria, nos casos de serviços autônomos e 
cooperativados. 

Acatada. A comprovação da experiência profissional dos candidatos estão 
previstos na Portaria n° 47/2014. Devido aos apontamentos, a SAF 
encaminhou o Memorando N° 550/2015/GAB/SAF de 05/05/2015 (Anexo VII) 
à Secretaria Executiva do MDA sugerindo alterações da Portaria n° 47/2014. 

201502804 13 

Considerando que as datas nos contratos são parâmetros 
do sistema Extranet do PNUD, o Projeto deve adequar os 
seus controles internos de modo que (i) a assinatura do 
contrato e o encaminhamento ao PNUD sejam efetuados 
de modo tempestivo e célere, com o objetivo de evitar os 
fatos ora apontados, bem como (ii) nos contratos futuros, 
a cláusula que estabelece o período da vigência dos 
contratos contemple um prazo razoável até a coleta das 
devidas assinaturas, a fim de que o início da vigência do 

Acatada. O Projeto iniciou as tratativas com o PNUD a fim de, conjuntamente, 
obter a solução para os referidos apontamentos. Foi expedido o ofício n° 
353/GAB/SAF/2015, em 30/04/2015 (Anexo XIII). 
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contrato ocorra em data posterior ao encaminhamento dos 
processos ao PNUD. 

201502804 16 

Implementar, e manter, rotinas de controle internos 
visando a melhoria nos procedimentos de análise e 
aceitação dos produtos apresentados pelos consultores 
contratados no âmbito do BRA/11/009 de modo a evitar a 
repetição dos fatos ora apontados, em especial quanto (i) 
ao exercício da consultoria antes da celebração dos 
contratos de consultoria (antes do início da vigência do 
contrato); (ii) aceitação de produtos de consultoria que não 
se enquadram no §2º do Decreto nº 5.151/2004 ou que 
podem ser desenvolvidos por servidores do órgão dado 
que não representam produtos técnicos especializados; (iii) 
aceitação de produtos de consultoria que não atendam ao 
contratado; e (iv) atesto de produtos de consultoria por 
pessoas divergentes do estabelecido nos Termos de 
Referências. 

Acatada. (I) A SAF acata a recomendação, entretanto, reitera os argumentos 
apresentados à equipe de auditoria, considerando que este já é um 
procedimento adotado pelo Projeto. (II) O procedimento já vem sendo 
adotado pela SAF,que reitera os argumentos apresentados à equipe de 
auditoria, pois que a Coordenação Geral de Recursos Humanos - 
CGRH/SPOA/MDA é previamente consultada sobre a existência de servidores 
para desenvolvimento das atividades previstas nos termos de referência, 
prosseguindo com processo seletivo apenas no caso de resposta negativa 
daquela Subsecretária. (III) A SAF reitera os argumentos já apresentados à 
equipe de auditoria, discordando do apontamento, pois que todos os produtos 
aceitos atendem ao objeto contratado no que diz respeito à qualidade técnica 
e é atestada pelo demandante 
 
responsável. (IV) Os caso de alterações nos quadros do MDA, doravante, serão 
oficializados por Nota Técnica, anexadas as devidas nomeações/exonerações, 
e arquivadas na pasta do consultor. A SAF reitera os argumentos já 
apresentados à equipe de auditoria, no sentido de que os produtos são 
atestados por servidores revestidos da competência para tal. 

201502804 1 
Implementar rotinas internas visando a tempestividade na 
comunicação ao PNUD sobre servidores exonerados. 

Acatada. O PNUD passará a ser oficiado imediatamente quando da exoneração 
de servidores vinculados ao Projeto. 

201502804 13 

Adote as providências necessárias junto à Secretaria 
Executiva do MDA visando alteração da Portaria/MDA nº 
47/2014, de modo a evitar a ocorrência da não publicação 
no DOU dos extratos de contratos de consultorias 
celebrados no âmbito do BRA/11/009 sob alegação de que 
os custos tornaram-se onerosos aos cofres públicos após a 
vigência da citada Portaria. 

Acatada. Foi encaminhado Memorando nº 590/2015/GAB/SAF, de 
05/05/2015 (Anexo VII), à Secretaria Executiva do MDA abordando a 
necessidade de alteração da Portaria nº 47/2014. 

201502804 16 

O Projeto deve instar o consultor: 
 
a) do Contrato 2014/000033 a refazer os Produtos 01 e 02, 
apresentando uma proposta de um novo Manual de 

Acatado. a) Foi enviado o Memorando nº 601/2015/GAB/SAF, de 07/05/2015, 
(Anexo XV) ao demandante dos Produtos para adoção das providências. b) Foi 
enviado o Memorando nº 602/2015/GAB/SAF, de 07/05/2015, (Anexo XVI) ao 
demandante dos Produtos para adoção das providências. 



 

 292 

A
N

EX
O

S 
E 

A
P

ÊN
D

IC
ES

 

acompanhamento de Contratos de Ater adaptado para 
projetos que atendam beneficiários com DAP Jurídica (P01) 
e uma Proposta de cursos de orientação às entidades de 
Ater selecionadas na Chamada Pública SAF/ATER n° 
04/2012 (P02); e 
 
b) do Contrato 2014/000266 a rever os Produtos 01 e 02, 
pois os tais constituem compilação de documentos 
existentes. 

201412519 9 

Implementar rotina de planejamento quanto às 
necessidades de fiscalização dos contratos de Ater, 
adotando a  modalidade de licitação adequada ao tipo de 
serviço a ser contratado, utilizando a modalidade Pregão 
somente para contratação de bem ou serviço comum, 
consoante o previsto na legislação. 

Concordo totalmente. A discussão da experiência dos contratos advindos do 
Pregão eletrônico 007/2013, inclusive sua modalidade licitatória, é 
fundamental para próxima oportunidade desse tipo de contratação, em 
especial aderindo critérios de técnica-preço para seleção da melhor proposta.  
 
Providências a serem implementadas: O serviço contratado em 2013 será 
avaliado pelo DATER/SAF a partir dos produtos gerados e sua contribuição 
para o trabalho dos fiscais até o final de 2015. A partir de 2016 essa avaliação 
permitirá a elaboração de um novo termo de referência  para uma nova 
licitação, já absorvendo os elementos da avaliação. Um novo edital e termo de 
referência deverá ser produzido até meados de 2016. Prazo limite para 
implementação: 30/06/2016 

201412519 9 

Adotar controles internos administrativos para que as 
rotinas de avaliação do serviço prestado sejam realizadas 
em conformidade ao previsto nos editais de licitação e para 
que seja procedida a juntada dos documentos referentes a 
esta avaliação. 

Posicionamento do gestor em relação à recomendação: Concordo totalmente. 
Providências a serem implementadas: Até o final de 2015 será elaborado um 
protocolo com fluxos, procedimentos na forma de check list para os contratos 
de prestação de serviços do Departamento de Ater. Prazo limite para 
implementação: 31/12/2015 

201412519 10 

Criar rotina para que no momento da elaboração da Ordem 
de Serviço sejam planejadas e descritas as cargas horárias 
e as atividades a serem prestadas por cada tipo de 
profissional. 

Posicionamento do gestor em relação à recomendação: Concordo totalmente. 
Providências a serem implementadas: A discussão da experiência dos 
contratos advindos do Pregão eletrônico 007/2013, inclusive seus documentos 
e requisitos para prestação de serviços, é fundamental para próxima 
oportunidade desse tipo de contratação, em especial quanto a carga horária 
de cada profissional e os serviços a serem prestados. Providências a serem 
implementadas: O serviço contratado em 2013 será avaliado pelo DATER/SAF 
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a partir dos produtos gerados e sua contribuição para o trabalho dos fiscais até 
o final de 2015. A partir de 2016 essa avaliação permitirá a elaboração de um 
novo termo de referência para uma nova licitação, já absorvendo os elementos 
da avaliação. Um novo edital e termo de referência deverá ser produzido até 
meados de 2016. Prazo limite para implementação: 30/06/2016 

201412519 11 

Estabelecer rotina para que conste nos processos físicos, os 
pedidos de substituições dos profissionais das empresas 
contratadas, bem como a resposta da SAF em relação aos 
citados pedidos. 

Posicionamento do gestor em relação à recomendação: Concordo totalmente. 
Providências a serem implementadas: Até o final de 2015 será elaborado um 
protocolo com fluxos, procedimentos na forma de check list para os contratos 
de prestação de serviços do Departamento de Ater. Os documentos 
pertinentes aos contratos ora executados serão juntados aos respectivos 
processos. Prazo limite para implementação: 31/12/2015 

201412519 11 

Criar rotina de avaliação da comprovação de experiência 
profissional dos técnicos que comporão a equipe técnica 
anteriormente à anuência quanto à substituição dos 
profissionais. 

Posicionamento do gestor em relação à recomendação: Concordo totalmente. 
Providências a serem implementadas: Até o final de 2015 será elaborado um 
protocolo com fluxos, procedimentos na forma de check list para os contratos 
de prestação de serviços do Departamento de Ater. A experiência com os 
procedimentos dos contratos de Ater será usada nessas situações. Prazo limite 
para implementação: 31/12/2015 

201412519 12 

Elaborar planejamento para os trabalhos em 
etapas/atividades que garantam a efetividade da 
realização dos serviços prestados e de seus produtos, 
facilitando a comprovação da execução desses serviços e 
produtos para realização de pagamento. 

Posicionamento do gestor em relação à recomendação: Concordo totalmente. 
Providências a serem implementadas: Nas novas contratações de serviços para 
subsídio a fiscalização as etapas serão dimensionadas de forma que cada 
produto sejam pormenorizados destacando o trabalho desenvolvido por tipo 
de profissional e sua respectiva carga horária. Essa condição deverá constar do 
Termo de Referência da futura licitação. O DATER/SAF irá avaliar esse e outros 
aspectos das contratações oriundas do Pregão Eletrônico 007/2013 até o final 
de 2015 e desencadeará um novo processo licitatório até meados de 2016. 
Prazo limite para implementação: 30/06/2016 

201412519 14 
Não conceder prorrogação de ordens de serviço quando o 
contrato objeto de fiscalização estiver prestes a expirar. 

Posicionamento do gestor em relação à recomendação: Concordo totalmente. 
Providências a serem implementadas: O serviço contratado em 2013 será 
avaliado pelo DATER/SAF a partir dos produtos gerados e sua contribuição 
para o trabalho dos fiscais até o final de 2015. A partir de 2016 essa avaliação 
permitirá a elaboração de um novo termo de referência para uma nova 
licitação, já absorvendo os elementos da avaliação. Um novo edital e termo de 
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referência deverá ser produzido até meados de 2016. Prazo limite para 
implementação: 30/06/2016 

201412519 14 

Elaborar estudo que subsidie e contratação das empresas 
subsidiárias contemplando a quantidade ideal de fiscais, os 
deslocamentos, a quantidade de fiscalizações e o tempo 
estimado para a realização dos trabalhos e para a entrega 
dos produtos (relatórios). 

Posicionamento do gestor em relação à recomendação: Concordo totalmente. 
Providências a serem implementadas: O serviço contratado em 2013 será 
avaliado pelo DATER/SAF a partir dos produtos gerados e sua contribuição 
para o trabalho dos fiscais até o final de 2015. A partir de 2016 essa avaliação 
permitirá a elaboração de um novo termo de referência para uma nova 
licitação, já absorvendo os elementos da avaliação. Um novo edital e termo de 
referência deverá ser produzido até meados de 2016. Prazo limite para 
implementação: 30/06/2016 

201412519 14 
Realizar planejamento das fiscalizações das empresas 
subsidiárias levando em consideração o estudo realizado. 

Posicionamento do gestor em relação à recomendação: Concordo totalmente. 
Providências a serem implementadas: O serviço contratado em 2013 será 
avaliado pelo DATER/SAF a partir dos produtos gerados e sua contribuição 
para o trabalho dos fiscais até o final de 2015. A partir de 2016 essa avaliação 
permitirá a elaboração de um novo termo de referência para uma nova 
licitação, já absorvendo os elementos da avaliação. Um novo edital e termo de 
referência deverá ser produzido até meados de 2016. Prazo limite para 
implementação: 30/06/2016 

201412519 15 
Exigir assinaturas dos técnicos das subsidiárias que 
escreveram os relatórios. 

Posicionamento do gestor em relação à recomendação: Concordo totalmente. 
Providências a serem implementadas: Nas novas contratações de serviços para 
subsídio a fiscalização, bem como nas novas medições para pagamento dos 
atuais contratos será exigido a assinatura de todos os envolvidos – 
beneficiários e técnicos em cada produto e comprovação. Essa condição 
deverá constar do Termo de Referência da futura licitação. O DATER/SAF irá 
avaliar esse e outros aspectos das contratações oriundas do Pregão Eletrônico 
001/2013 até o final de 2015 e desencadeará um novo processo licitatório até 
meados de 2016. Prazo limite para implementação: 30/06/2016 

201412519 15 
Exigir assinaturas dos técnicos que executaram fiscalização 
in loco. 

Posicionamento do gestor em relação à recomendação: Concordo totalmente. 
Providências a serem implementadas: Nas novas contratações de serviços para 
subsídio a fiscalização, bem como nas novas medições para pagamento dos 
atuais contratos será exigido a assinatura de todos os envolvidos – 
beneficiários e técnicos em cada produto e comprovação. Essa condição 
deverá constar do Termo de Referência da futura licitação. O DATER/SAF irá 
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avaliar esse e outros aspectos das contratações oriundas do Pregão Eletrônico 
001/2013 até o final de 2015 e desencadeará um novo processo licitatório até 
meados de 2016. Prazo limite para implementação: 30/06/2016 

201412519 15 
Exigir atestes com assinaturas dos beneficiários 
entrevistados pelas empresas de apoio à fiscalização. 

Posicionamento do gestor em relação à recomendação: Concordo totalmente. 
Providências a serem implementadas: Nas novas contratações de serviços para 
subsídio a fiscalização, bem como nas novas medições para pagamento dos 
atuais contratos será exigido a assinatura de todos os envolvidos – 
beneficiários e técnicos em cada produto e comprovação. Essa condição 
deverá constar do Termo de Referência da futura licitação. O DATER/SAF irá 
avaliar esse e outros aspectos das contratações oriundas do Pregão Eletrônico 
001/2013 até o final de 2015 e desencadeará um novo processo licitatório até 
meados de 2016. Prazo limite para implementação: 30/06/2016. 

201412519 17 
Tornar acessíveis a todos os cidadãos, via internet, as 
informações contidas no sistema eletrônico, conforme 
exigência do art. 21 da Lei de Ater. 

Concordo Totalmente. Providências a serem implementadas: será enviado 
imediatamente a CGMI/SPA em caráter de urgência a solicitação para 
disponibilização das informações e acessos ora listados para acesso pela 
página do MDA na internet. Prazo limite para implementação: 31/12/2015. 

201412519 17 
Disponibilizar na páginal do MDA na internet os relatórios 
de execução do Pronater, conforme exigência do art. 25 da 
Lei de Ater. 

Concordo Totalmente. Providências a serem implementadas: será enviado 
imediatamente a CGMI/SPA em caráter de urgência a solicitação para 
disponibilização das informações e acessos ora listados para acesso pela 
página do MDA na internet. Prazo limite para implementação: 31/12/2015. 

201412519 17 
Facilitar o acesso à consulta pública na página do MDA na 
internet, por meio da disponibilização de link de acesso 
direto. 

Concordo Totalmente. Providências a serem implementadas: será enviado 
imediatamente a CGMI/SPA em caráter de urgência a solicitação para 
disponibilização das informações e acessos ora listados para acesso pela 
página do MDA na internet. Prazo limite para implementação: 31/12/2015. 

201503487 12 

Instituir metodologia de quantificação de atingimento das 
iniciativas, relacionadas especificamente à ação 210O, 
pactuadas no âmbito do Plano Nacional de Agroecologia e 
Produção Orgânica ? Planapo, bem como implementar 
ações com vistas ao atendimento das iniciativas da mesma 
ação. 

Será desenvolvida a metodologia para aferição da obrigatoriedade de 30% de 
atividades voltadas para mulheres rurais nos contratos oriundos das chamadas 
públicas 12/2013 e 13/2013 (agroecologia e agricultura orgânica), bem como 
para aferir a formação de técnicos em crédito rural em agroecologia. 

201503487 16 
Exigir o lançamento das informações coletadas em campo 
pelas entidades executoras em todos os contratos em 

Será elaborado um plano de ação para desenvolvimento dos aplicativos (um 
por chamada) a ser utilizado, envio de comunicação aos contratados para 
preenchimento das informações, elaboração de manual de orientações para 
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sistema alternativo enquanto não é concluído o módulo no 
Siater(Por exemplo: Access, Excel). 

preenchimento do mesmo, fluxo de encaminhamento das informações e 
mecanismos para sistematização, controle e tabulação das informações. 

201503487 16 

Adequar o Manual de Acompanhamento de Contratos de 
Ater, implementando na rotina de monitoramento à 
distância a verificação quanto ao preenchimento de 
informações de campo - identificação da Unidade de 
Produção Familiar - UPF (Diagnóstico), projetos e 
acompanhamentos realizados pelos técnicos (Laudos) e 
avaliações realizadas pelos beneficiários. 

Quando da finalização dos aplicativos para coleta de dados de beneficiários e 
sua disponibilização, o Manual de Acompanhamento dos Contratos de ATER 
será revisado, incorporado essa situação, bem como outros aspectos da 
fiscalização. Está sendo programado uma oficina de trabalho com todos os 
fiscais de contratos de ATER no mês de novembro sendo um dos objetivos a 
revisão do Manual de Acompanhamento. 

201503487 17 

Estabelecer cronograma com etapas e prazos para a 
sistematização dos dados coletados em campo por 
entidades executoras, fiscais do MDA e fiscais das 
empresas de apoio à fiscalização, com vistas à elaboração 
de indicadores para o Programa de ATER. 

Elaboração de um plano de ações para desenvolvimento, aplicação, 
sistematização das informações de campo com todas as etapas e instrumentos 
com o desenvolvimento de indicadores de resultados. 
 
Prazo limite de implementação: 30/10/2015 para a elaboração e aprovação do 
plano de ações. 

201503487 19 

Apurar responsabilidades pela morosidade na adoção de 
providências para quantificação do dano ao Fundo 
Garantia-Safra e respectivas medidas para efetivar as 
devidas cobranças. 

A SAF autuou o Processo n° 55000.001934/2015-45 e encaminhou os autos ao 
Departamento de Financiamento e Proteção da Produção - DFPP para a 
reanalise do assunto e elaboração de nota técnica contendo 
elementos/informações que esclareçam melhor os fatos para posteriormente 
submetê-los a análise da CONJUR/MDA. 

201503487 19 

Adotar efetivas providências para a quantificação dos 
prejuízos, apuração de responsabilidade e ressarcimento 
ao Fundo Garantia-Safra dos valores pagos indevidamente 
aos 11.562 beneficiários identificados mediante 
cruzamentos de bases de dados realizados pela CGU e 
informados ao gestor em fevereiro de 2012. 

A quantificação dos prejuízos, ao Fundo Garantia-Safra, já foi realizada pela 
Caixa Econômica Federal (CEF). Foram disponibilizadas, para os beneficiários 
com indícios de irregularidade, 42.510 parcelas de R$ 150,00 (cento e 
cinquenta reais) e foram pagas 41.582 parcelas, totalizando R$ 6.237.300,00 
(seis milhões duzentos e trinta e sete mil e trezentos reais). 
 
As notificações/boletos continuarão a ser encaminhadas, através da Caixa 
Econômica Federal (CEF), aos beneficiários com indícios de irregularidades 
com o objetivo de continuar a atender recomendação quanto ao 
ressarcimento ao Fundo Garantia-Safra de valores pagos indevidamente. Já 
foram encaminhadas as notificações/boletos para o Estado de Sergipe. 

201503487 30 
Instituir formalmente, mediante Portaria ou instrumento 
equivalente, o processo de coleta, armazenamento e 

Buscando eliminar possíveis inconsistências em nosso banco de dados, a 
CGPMA tem adotado medidas semanais de análise dos dados para que a 
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utilização do indicador "número de famílias beneficiadas 
pelo PNCF", estabelecendo, entre outros, o fluxo 
operacional, a metodologia de cálculo do indicador, a 
metodologia das metas preestabelecidas (plurianual, 
anual, por Estado e consolidado), a periodicidade de coleta 
dos dados, a periodicidade e os meios de divulgação do 
indicador, as áreas responsáveis em cada fase do processo 
(incluindo a análise e interpretação dos resultados), a data 
a ser considerada como ponto de corte das operações 
contratadas no sistema SIG-CF, as rotinas de 
monitoramento e de identificação dos riscos inerentes, de 
forma que, quando da execução desses procedimentos, os 
requisitos de confiabilidade, acessibilidade e completude 
do indicador possam ser atendidos. 

informação seja plenamente segura. 
 
Quanto ao principal indicador de desempenho do PNCF, que é o "número de 
famílias beneficiadas pelo PNCF", em que a CGU traz um quadro que 
demonstra instabilidade no indicador "número de famílias" entre um exercício 
e outro, cabe destacar que os agentes financeiros liberam a contratação e o 
processo continua caminhando para a finalização no cartório. Para sanarmos 
essa oscilação, já adotamos como data de contrato a primeira liberação feita 
pelo Agente Financeiro. 
 
Sobre a ausência de um normativo que oriente a elaboração e publicação do 
Painel de Indicadores Gerenciais, a CGPMA de acordo com a CGU já está em 
processo de criação. 

201503487 30 

Proceda a manutenção evolutiva no sistema SIG-CF 
mediante ferramenta que permita o estabelecimento de 
ponto de corte das operações contratadas no exercício 
imediatamente encerrado (objeto de análise do indicador), 
conforme data definida no normativo de que trata a 
recomendação 001 desta Constatação. 

Já estamos dialogando com a CGMI para a construção de uma trava no SIGCF, 
para que assim seja possível medir o número de famílias atendidas no final de 
cada exercício, não podendo incluir contratações a posterior com data 
retroativa. Para tanto, sugere-se o prazo de implantação para dezembro de 
2015. 

201503487 30 

Inserir no Painel de Indicadores, na parte destinada ao 
PNCF, as metas (plurianual, anual, por Estado e 
consolidado) associadas ao indicador "número de famílias 
beneficiadas pelo PNCF", bem como a análise e 
interpretação dos resultados alcançados no contexto da 
política pública da reforma agrária. 

Reconhecendo a importância de trazer as metas anuais do nosso principal 
indicador "número de famílias beneficiadas pelo PNCF" nas publicações do 
Painel de Indicadores, e considerando o avançar do exercício atual sugere-se 
que a meta seja inserida no Painel a partir do próximo exercício. 

201503487 31 

Instituir formalmente, mediante Portaria ou instrumento 
equivalente, o processo de coleta e sistematização dos 
dados utilizados, especialmente quanto à quantidade de 
agricultores familiares atendidos pelo programa de Ater, 
estabelecendo, entre outros, o fluxo operacional, a 
periodicidade de coleta dos dados, a periodicidade e os 
meios de divulgação do indicador, as áreas responsáveis 

Será aberto processo próprio para sistematização de todas as etapas e 
procedimentos para a coleta e sistematização dos dados dos contratos de 
ATER visando emissão de Portaria do Secretário da SAF. 
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em cada fase do processo (incluindo a análise e 
interpretação dos resultados), as rotinas de 
monitoramento e de identificação dos riscos inerentes. 

587353 - 

Instituir indicador de tempestividade do pagamento, de 
forma a aferir o prazo médio de pagamento, desde a 
emissão da solicitação de vistoria até a data em que o 
benefício se torne disponível para os beneficiários, 
contemplando a opção de desagregação do prazo médio de 
pagamento entre as diversas fases do processo, de forma 
que seja possível identificar a contribuição de cada uma das 
fases na composição do prazo médio. 

Já foram incluídas as seguintes datas no sistema de verificação de perda do 
Garantia-Safra: a) solicitação de vistoria; b) liberação de laudos para o técnico; 
c) término do prazo para importação dos laudos; d) importação do último 
laudo. Faltam incluir as datas: a) inclusão do termo de adesão; b) geração dos 
laudos amostrais; c) análise de perda; d) aporte estadual; d) aporte municipal; 
e) portaria de pagamento; e, f) pagamento do Garantia-Safra aos agricultores 
com perda comprovada. 

587353 - 

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 o início da verificação das perdas e o início dos 
pagamentos. 

Após instituir o índice de tempestividade é que será possível reavaliar de forma 
fundamentada os prazos regulamentares da Portaria n° 42/2012. 

587353 - 

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 Garantia-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, o sequencial e o valor da 
parcela. 

Ação: Implementar mecanismo de consulta no sistema de gerenciamento do 
Garantia-Safra. 

587353 - 

Notificar o Estado da Bahia para a devolução do valor 
restante de R$ 61.691,07, devidamente atualizado. Caso 
não haja sucesso na recuperação pela via administrativa, 
realizar consulta junto à CONJUR desse Ministério para que 
seja avaliada a possibilidade de medida judicial com vistas 
ao desbloqueio do valor. 

Foram feitas 03 (três) notificações de cobrança pela CEF. O valor do débito do 
estado da Bahia junto ao Fundo Garantia-Safra é de R$ 48.145,50. A diferença 
no valor de R$ 13.545,60 está embutida no valor global do aporte pago a maior 
pelo estado da Bahia na safra 2012/2013, o qual foi remanejado para a safra 
2011/2012. 
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