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RELATÓRIO DE GESTÃO 2016 SEAD

1111----    ApresentaçãoApresentaçãoApresentaçãoApresentação    
 

A Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (Sead), 

anteriormente institucionalizada como Ministério do Desenvolvimento Agrário, passou a compor a 

estrutura do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, conforme estabelecido pela Medida 

Provisória nº 726, 12 de maio de 2016, convertida na Lei 13.341 de 29/9/2016.  Contudo por meio do 

Decreto nº 8.865, de 29/9/2016, a Sead foi transferida para a Casa Civil da Presidência da República. 

Em 26/10/2016, por meio do Decreto nº 8889, que apresenta a estrutura regimental da Casa Civil, foi 

consolidada também a nova estrutura desta Secretaria. 

Destaca-se, porém, que a estrutura de secretaria atual, não modificou a premissa da Sead de 

legitimar, como políticas de Estado, questões agrárias e fundiárias, respondendo às demandas da 

sociedade e dos movimentos sociais por políticas de reforma agrária e desenvolvimento rural 

sustentável com foco na agricultura familiar.  

Nesse sentido, ainda há a busca pelo fortalecimento, ampliação, qualificação e ações tendo 

como competências a reforma agrária; promoção do desenvolvimento sustentável do segmento rural 

constituído pelos agricultores familiares; 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 

Legal. 

As políticas realizadas continuam, sobretudo, atuando no protagonismo na redução da 

pobreza, da desigualdade e na melhoria do desenvolvimento econômico no meio rural. E para isso, 

atuou na realização de políticas e programas com foco em um planejamento estratégico pautado por 

temas prioritários e metas, vigente até início de 2017, quando um novo documento começou a ser 

estruturado para os anos seguintes. 

Dessa forma, o relatório apresenta as ações desenvolvidas no exercício de 2016, de acordo 

com o Planejamento Estratégico vigente no período, mas também influenciado pela mudança 

estrutural das secretarias (agora subsecretarias) e do contexto político e econômico do órgão, que 

passou um período de mudança organizacional. 

Verifica-se que as principais ações vão no sentido de fortalecer a produção de alimentos 

saudáveis com assistência técnica e sistemas de produção sustentáveis, visando agregar valor à 

produção e aumentar a renda de agricultores familiares. Até então, para atingir essas metas, e dentro 

do planejamento estratégico, as ações do órgão se voltaram para uma estrutura interna que priorizou 

a democratização e acesso à terra, com gestão territorial, inclusão produtiva e ampliação da renda 

para a agricultura familiar, passando ainda pela garantia dos direitos e da cidadania dos agricultores, 

bem como a qualidade de vida no campo. É perceptível nos eixos apresentados no ambiente de 

atuação. A última frase ficou um pouco solta  

Portanto, aquém da mudança contextual e de equipe, o presente Relatório de Gestão descreve 

os resultados e desafios a partir de análises técnicas dos responsáveis pelos objetivos estratégicos 

previsto no Plano Estratégico aprovado pela Portaria Nº 424 de 23 de dezembro de 2015. 
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2222----    Visão geral da unidade prestadora de contasVisão geral da unidade prestadora de contasVisão geral da unidade prestadora de contasVisão geral da unidade prestadora de contas    
 

2.1- Identificação da unidade 
 

SEAD 

Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento 

Agrário 

Poder e órgão de vinculação 

Poder: Executivo 

Órgão de vinculação: Casa Civil da Presidência da República Código SIORG: 2837 

Identificação da Unidade Jurisdicionada (UJ) 

Natureza jurídica: Órgão Público CNPJ: 26.688.865/0001-86 

Principal atividade: Organização Agrária Código CNAE: 8411600 

Código SIORG: 214528 Código LOA: 20129 Código SIAFI: 110690 

Contatos  

Telefones/fax: (61) 2020-0002 

Endereço postal: Esplanada dos Ministérios – Bloco C – 5º Andar – Brasília/DF – CEP: 70.046-900 

Endereço eletrônico: gabsead@mda.gov.br 

Página na internet: www.mda.gov.br  
 

Identificação das Unidades Jurisdicionadas Consolidadas e UGs 

Cargo Nome CPF Período de gestão 

Secretário Especial de Agricultura 

Familiar e do Desenvolvimento Agrário 

(SEAD) 

José Ricardo Ramos Roseno 942.127.327-34 31/05/2016 

Subsecretário de Planejamento e Gestão 

(SPG) 
José Roberto Vieira Santos 645.707.896-68 01/07/2016 

Subsecretário de Reordenamento Agrário 

(SRA) 
- - - 

Subsecretaria de Agricultura Familiar 

(SAF) 
Everton Augusto Paiva Ferreira 000.629.806-02 24/11/2016 

Subsecretário de Desenvolvimento Rural 

(SDR) 
Marcelo Rodrigues Martins 805.046.716-34 24/11/2016 

Secretário de Regularização Fundiária na 

Amazônia Legal (SERFAL) 

Sorrival de Lima 578.790.104-59 24/11/2016 

Substitutos:    

Secretário Adjunto da SEAD Jefferson Coriteac 152.914.288-13 24/11/2016 

Coordenador (SPG) Leandro Pereira Narciso 037.369.496-26 30/12/2016 

Chefe de Gabinete (SRA) Raquel Porto Santori 292.021.324-53 01/03/2016 

Coordenador-Geral (SAF) José Carlos Zukowski 029.260.178-63 29/12/2016 
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Coordenador-Geral (SDR) Wagner Deio Lateri Júnior 146.517.688-81 30/12/2016 

Coordenador-Geral (SERFAL) Otávio Moreira do Carmo 

Júnior 

009.912.595-13 29/12/2016 

 

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 8.889 -Estrutura http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-

2018/2016/decreto/D8889.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 – 

Regimento interno 

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/PLANEJAMENT

O_ESTRATEGICO_2015_2018_BAIXA.pdf 
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RELATÓRIO DE GESTÃO 2016 SEAD

Planejamento estratégico www.mda.gov.br/sitemda/sites/sitemda/files/user_img_21/PLANEJAMENT

O_ESTRATEGICO_2015_2018_BAIXA.pdf 

Indicadores de desempenho 

utilizados na gestão 

www.mda.gov.br/sitemda/sites/sitemda/files/user_img_21/PLANEJAMENT

O_ESTRATEGICO_2015_2018_BAIXA.pdf 

Organograma Não disponível 

 

2.3- Ambiente de atuação 

 

A Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (Sead), 

anteriormente institucionalizado como Ministério do Desenvolvimento Agrário, atua no âmbito das 

questões agrárias e fundiárias para atender a demanda pelo desenvolvimento rural, focando na 

agricultura familiar, produção de alimentos saudáveis, e um campo justo, com renda, acesso à terra e 

qualidade de vida no campo. 

Faz-se necessário ressaltar a mudança, iniciada no final do ano de 2016, na estrutura interna 

e no status do órgão que passou a ser Secretaria Especial vinculada à Casa Civil. A mudança se 

concretizou em um novo organograma com subsecretarias e coordenações reestruturadas para 

compreender as ações desenvolvidas e prioritárias. Nesse contexto, o presente relatório apresenta a 

gestão das ações do então MDA no ano em que se encontrava vigente um Planejamento Estratégico 

com metas e ações pautadas por outra estrutura e cenário. Esse fator precisa ser levado em conta e 

se mostra visível nos resultados obtidos no final do ano anterior. 

Ainda que com tais mudanças, o órgão mantém como competências a promoção do 

desenvolvimento sustentável do segmento rural constituído pelos agricultores familiares; 

identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas pelos 

remanescentes das comunidades dos quilombos. A gestão das ações desenvolvidas no órgão ocorre, 

portanto, a partir dos eixos de ações que estruturaram a organização do Planejamento estratégico 

relacionado ao presente relatório, sendo eles: agrícola, fundiário, cidadania e qualidade de vida, e 

gestão.   

 Ainda que com as modificações estruturantes em andamento, as ações da Sead permanecem 

baseando-se na realização através do planejamento, execução, monitoramento e avaliação de 

políticas, permitindo um atendimento eficiente e eficaz aos desafios e gargalos existentes para o pleno 

desenvolvimento rural. 

A estrutura atual, com a construção do Planejamento Estratégico para 2017 em andamento, 

vai se pautar por ações coordenadas e interligadas em programas estruturantes voltados para o 

desenvolvimento das prioridades elencadas pelos próprios gestores, direcionando as políticas e 

programas de acordo com novo organograma e ainda com ações  

 

2.3.1- Ambiente de atuação da unidade 

 

EIXO FUNDIÁRIO 
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RELATÓRIO DE GESTÃO 2016 SEAD

Para garantir o desenvolvimento rural através do acesso à terra e produção da agricultura 

familiar, a Sead atua na regularização fundiária através de políticas e programas de crédito fundiário 

desenvolvidos pela Subsecretaria de Reordenamento Agrário (SRA). Por não se valer do instrumento 

de desapropriação gerido pelo Instituto Nacional de Reforma Agrária (INCRA), a Sead opera de forma 

complementar, promovendo acesso à terra através do financiamento de imóveis rurais e sob uma 

visão ampla da reforma agrária dentro de perspectivas de governança fundiária ampliadas. Nesse 

âmbito gera certificação virtual de perímetros georreferenciados das propriedades rurais, com ações 

ainda na mobilização de recursos para armazenamento, logística e abastecimento de produtos da 

agricultura familiar bem como fomento à agroecologia.  

Entre essas iniciativas está o Programa de Cadastro de Terras e Regularização Fundiária, que 

viabiliza aos agricultores familiares a permanência na terra com a posse jurídica do imóvel, permitindo 

ainda o conhecimento da situação fundiária brasileira, auxiliando com isso no planejamento e 

proposição de políticas públicas locais.  

 Outra ação é o Programa Nacional de Crédito Fundiário que oferece condições para 

trabalhadores comprarem imóveis rurais através de financiamento ou ainda investir na melhoria da 

infraestrutura necessária para a produção, assistência técnica e extensão rural.  

Em conjunto com esses objetivos atua ainda a Secretaria Extraordinária de Regularização 

Fundiária na Amazônia Legal, que através do Programa Terra Legal, impulsiona o desenvolvimento 

sustentável na Amazônia Legal com a titulação a posseiros que ocupam terras públicas federais que 

não sejam reservas indígenas, florestas públicas, unidades de conservação, pertencentes à marinha ou 

reservadas à administração militar.  

  

EIXO AGRÍCOLA 

  

Investir em políticas e programas para garantir o acesso e distribuição de terras implica ainda 

em integrar políticas e programas voltadas para a melhoria da qualidade de vida no campo. Para isso 

a Sead, através da Subsecretaria de Agricultura Familiar (SAF), atua na promoção do desenvolvimento 

no campo com instrumentos de garantia de renda, e o fomento à assistência técnica e extensão rural 

que incentivam a produção e capacitação do agricultor. 

 Exemplo disso é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), que 

financia projetos que geram renda para agricultores familiares e assentados da reforma agrária com 

baixa taxa de juros. Dentro desse programa, destaca-se ainda a linha Mais alimentos, que destina 

recursos para investimentos em infraestrutura produtiva para o agricultor familiar. O Pronaf abrange 

ainda o Garantia-Safra, voltado para agricultores de regiões semiáridas que sofrem perda de safra por 

motivo de seca ou excesso de chuva. 

 Outras ações relacionadas beneficiam ainda a garantia de preços de famílias que acessam 

linhas específicas do PRONAF em caso de baixa de preços no mercado (Programa de Garantia de Preços 

para a Agricultura Familiar – PGPAF), e atuam também na segurança da produção dos agricultores que 

acessam o financiamento e custeio agrícola vinculado ao Programa (Seguro da Agricultura Familiar – 

SEAF).  

 As ações voltadas para esse âmbito se integram ainda ao Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE), prevendo o mínimo de 30% dos recursos voltados para a alimentação escolar com 
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RELATÓRIO DE GESTÃO 2016 SEAD

produtos da agricultura familiar; Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), que se utiliza de 

mecanismos de comercialização que favorecem a aquisição direta de produtos dos agricultores; além 

de convergir com outras políticas que incentivam o acesso e inclusão a mercados institucionais, bem 

como ações de Ater que capacitam e contribuem para a qualidade de vida no campo. 

 Em conjunto com o acesso à terra, e investimento em políticas para a agricultura familiar, surge 

então a necessidade de fortalecer os atores sociais, incentivando a gestão participativa e a 

implementação e integração das políticas públicas em todos os territórios rurais. 

Voltado ainda para a produção da agricultura familiar, se destaca como ação da Sead dentro 

do eixo agrícola, o Plano Safra que estimula a organização econômica e a comercialização com ações 

de crédito fomentando a geração de renda e agregação de valor ao produto. 

  

EIXO CIDADANIA E QUALIDADE DE VIDA 

 

A Subsecretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) atua no apoio a Projetos de Infraestrutura e 

Serviços nos Territórios Rurais (Proinf), Desenvolvimento dos territórios rurais, acesso ao 

conhecimento com o programa Arca das Letras, dinamização econômica dos territórios rurais, e ainda 

com ênfase em ações de Assistência Técnica e Extensão Rural para qualificar sistemas de produção, 

através do acesso a recursos e serviços. 

O órgão trata ainda do reconhecimento de públicos transversais, trabalhado para o 

reconhecimento na produção rural, e a garantia do espaço nas políticas de acesso à terra, ao crédito 

bancário, e técnicas agrícolas através da assistência e extensão rural, valorizando mulheres, juventude 

rural, comunidades remanescentes de quilombos, pescadores, ribeirinhos e extrativistas. 

 Com forte atuação em políticas de gênero, o órgão oferece assistência técnica e extensão rural 

voltadas para as mulheres do campo, adesão a programas como Garantia Safra preferencialmente no 

nome da mulher, e o Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural (PNDTR) para 

incentivar o reconhecimento desse público como protagonista da produção rural. Tais ações visam a 

autonomia econômica das mulheres e perpassam ainda com o incentivo a agroecologia.  

 A juventude rural também é lembrada, com políticas de assistência técnica e extensão rural 

voltadas para o segmento, e políticas de crédito para compras de terra.   

 Além desses públicos específicos e transversais, encontram-se os povos e comunidades 

tradicionais, que ganham em reconhecimento, preservação de sua cultura e saberes com a atuação da 

Secretaria para a promoção do etnodesenvolvimento através da inclusão produtiva e geração de 

renda. Para isso, são emitidas Declarações de Aptidão ao Pronaf e capacitação para acesso a políticas 

públicas gerais e específicas para povos e comunidades tradicionais.  

 Dentro dos eixos propostos no Planejamento anterior da Sead, na época do então Ministério 

do Desenvolvimento Agrário, constavam as mesmas ações atualmente desenvolvidas, distribuídas nos 

eixos detalhados abaixo, em um formato estratégico diferente, considerando as mudanças no 

contexto político. Destaca-se a necessidade de retomar tais eixos, considerando que o relatório trata 

das ações executadas no período. 

 A Secretaria atua também no cenário internacional como protagonista do Brasil na temática 

da agricultura familiar, fortalecendo a integração regional através de atividades ligadas a formulação 
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e implementação de políticas públicas de Ater, e compras públicas da agricultura familiar. Nesse 

cenário, através da Assessoria Internacional da Sead, são promovidas a participação de 

empreendimentos da agricultura familiar em feiras estratégicas internacionais, além da atuação no 

Programa Mais Alimentos Internacional.  

 A partir do planejamento estratégico gerido dentro de tais eixos, com foco também no 

monitoramento, avaliação e ações de melhoria, se constitui o presente relatório. É importante 

novamente destacar que a mudança contextual com corte de cargos de direção e assessoramento 

superior (DAS), mudança nas direções das coordenações e secretarias, bem como mudança da própria 

estrutura interna, influenciaram as metas e desenvolvimento institucional, se mantendo ainda para o 

documento apresentado as mesmas funções dentro da estrutura atual. Essa mudança estrutural será, 

portanto, visível nas metas atingidas, ressaltando-se que não interfere na competência do órgão, agora 

vinculado à Casa Civil. 

 

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 da Sead, com competência para monitorar, supervisionar e 

gerenciar as atividades relacionadas às atribuições legais da Secretaria, 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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3333----    Planejamento organizacional e Planejamento organizacional e Planejamento organizacional e Planejamento organizacional e resultadosresultadosresultadosresultados    

 

3.1- Resultados da gestão e dos objetivos estratégicos 

 

 

3.1.1 - 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: Everton Augusto Paiva Ferreira – CPF ***.629.806.** – Subsecretário de Agricultura Familiar 

 

ii. Análise 
ii.a- Definição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando 

os principais avanços obtidos no exercício de 2016 em relação ao exercício de 2015. 

Em 2016 foram atendidas 277.078 famílias de agricultores familiares com ATER, sendo 114.462 

contempladas pelo Plano Brasil Sem Miséria – PBSM, 37.292 atendidas no âmbito do Plano Nacional 

de Agroecologia e Produção Orgânica – PLANAPO, e 17.726 pescadores artesanais e aquicultores 

familiares. A SEAD realizou pagamento às entidades contratadas para a execução dos serviços de ATER, 

somando um montante de R$ 231.251.530,54. 

 

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 2016. 

Em 2016 não foram lançadas novas chamadas públicas de Assistência Técnica e Extensão Rural 

- ATER em razão do contingenciamento orçamentário. Os valores constantes neste objetivo referem-

se a beneficiários atendidos em 2016 por meio de instrumentos firmados em exercícios anteriores. 

Para além da execução de ATER, considera-se como um dos resultados obtidos a consolidação da Lei 

de ATER (Lei 12.188/2010) com a implementação da Política Nacional de Assistência Técnica e 

Extensão Rural – PNATER nacionalmente, atuando como elemento fundamental na integração de 

políticas e programas de governo, como o PBSM e o PLANAPO. Ressalta-se também a promoção de 

uma agricultura sustentável, aliando aspectos produtivos e ambientais, com foco na organização social 

dos agricultores familiares.

Eixo Agrícola 
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ii.c- Análise dos principais indicadores e macroprocessos, bem como contribuição de cada 

departamento/entidade externa para os resultados obtidos. 

 
Gráfico 1: Indicadores 1 a 3 

 
 

Indicador 1: Proporção de organizações econômicas da agricultura familiar atendidas por ATER em 

atividades de gestão registradas no SIATER 

Indicador 2: Proporção de agricultores familiares atendidos no ano em atividades de Ater Federal 

registradas no SIATER 

Indicador 3: Proporção de Unidades da Federação que aderiram ao sistema nacional de ATER. 

 

Tabela 1 - Execução física dos indicadores 1 a 3 

Análise dos 

indicadores 

2015 2016 2017 
Previsto Realizado Previsto Realizado Meta 

Indicador 1 477 450 1.000 111 1.500 

Indicador 2 470.000 344.159 850.000 277.078 850.000 

Indicador 3 0 0 9 0 18 

Legenda  Conforme planejado  Merece atenção  Desconforme 

 

 

ii.d- Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nas principais ações orçamentárias 

relacionadas ao objetivo estratégico. 

 

Tabela 2 - Execução orçamentária dos indicadores 1 a 3 

Análise 

orçamentár

ia 

Orçamento Físico 
Unidade 

de 

medida 

Previsto 

(LOA + adicionais) 

Realizado 

(empenho liquidado) 
Previsto Realizado 

Exercício RAP Exercício RAP Exercí

cio 

RAP Exercício RAP 

210O.0001 – 

Assistência 

Técnica e 

Extensão 

Rural para AF 

248.217.667 521.591926 87.905.198 179.063.175 548600 0 39794 303.811 
Agricultor 

assistido 

 

ii.e- Principais desafios para 2017. 

Os principais desafios para 2017 são:  

 

(i) Ajustar a execução da política de ATER ao contingenciamento orçamentário de 2016 e 

possivelmente de 2017 e à nova estrutura político-administrativa; 

Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3

Previsto Realizado
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(ii) Efetivar a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural – ANATER, que irá 

aprimorar o modelo de execução da ATER e dinamizar os processos de contratação dos 

serviços.  

(iii) Promover ajustes e aprimoramentos no Sistema Informatizado de ATER, como forma de 

melhorar a gestão sobre os contratos vigentes. 

 

iii. Conclusão 

iii.a- Avaliação do resultado 

A questão orçamentária e financeira influenciou de forma negativa na evolução dos números 

daATER em 2016. Nesse ano, não houve lançamento de novas chamadas públicas, o que impactou 

sobremaneira os indicadores de famílias e organizações da agricultura familiar atendidas. 

Soma-se a isso o corte de 30% no número de cargos comissionados em 2016, principalmente na 

estrutura das Delegacias Federais do Desenvolvimento Agrário nos estados, que desempenham papel 

fundamental na fiscalização dos contratos de ATER e na articulação da política nos Estado, interferindo 

assim na boa condução dos contratos e na articulação da política em nível territorial.  

 

iii.b- Ações para melhoria de desempenho 

Efetivar a ANATER como promotora da execução de políticas de desenvolvimento da 

assistência técnica e extensão rural no Brasil, um novo marco no âmbito da Política Nacional de 

Assistência Técnica e Extensão Rural. 

 

 

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 

 

i. Descrição 

 

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: Rodrigo Puccini Venturin - CPF ***.716.736-**, - Coordenador-Geral de Diversificação 

Econômica, Apoio à Agroindústria e Apoio à Comercialização 

 

ii. Análise 

ii.a- Definição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando 

os principais avanços obtidos no exercício de 2016 em relação ao exercício de 2015. 

 Do ponto de vista da comercialização e abastecimento destacam-se as ações de promoção e 

organização da oferta para compras públicas, especialmente PAA e PNAE. No caso das modalidades 

do PAA, registre-se que houve decréscimo na quantidade de agricultores familiares beneficiados 

devido à redução no orçamento disponibilizado em 2016. No entanto, do ponto de vista mais geral, o 

conjunto de outras ações de compras públicas de mercados recentemente abertos, a exemplo das 

Compras Institucionais e do Decreto nº 8.473/2015, têm compensado a redução no orçamento federal 
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que afetou o PAA. De acordo com informações coletadas junto a entidades executoras e demais 

parceiros governamentais, a quantidade de recursos aplicados no ano de 2016 nas compras 

institucionais realizadas por governos estaduais, municipais e federal foi de R$ 61.994.276,00, 

beneficiando um número estimado de 9,5 mil agricultores familiares em todo o país. Com relação ao 

PNAE, as informações preliminares obtidas junto ao FNDE registram que a quantidade de agricultores 

familiares beneficiados aumentou de 329.117 para 364.000, acompanhando a tendência de aumento 

no orçamento disponibilizado desde 2010 (primeiro ano de implementação das aquisições da 

agricultura familiar sob a égide da Lei 11.947/2009). 

Na área de fortalecimento das organizações econômicas registra-se a conclusão e 

encerramento da maioria dos contratos de prestação de serviços de ATER MAIS GESTÃO – voltada para 

a qualificação da gestão em 471 cooperativas da agricultura familiar. Também foram promovidas 

(últimos 12 meses), atividades no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento do Cooperativismo 

e Associativismo Solidário da Agricultura Familiar e Reforma Agrária (COOPERAF) como a 

implementação de atividades e celebração de convênios/projetos nas áreas de formação e capacitação 

em cooperativismo, qualificação de metodologias de ATER (especialmente MAIS GESTÃO), eventos 

sobre crédito para cooperativas da agricultura familiar e de divulgação de oportunidades comerciais 

para essas organizações – mercados institucionais e convencionais. Observou-se no período um 

acréscimo no número geral de empreendimentos coletivos habilitados com DAP Jurídica. No final de 

dezembro de 2016 haviam 5,2 mil organizações familiares com DAP Jurídica, congregando cerca de 

800 mil agricultores – cerca de 71% do quadro social com DAP Familiar. Possuir DAP Jurídica credencia 

as organizações familiares a participar de editais de compras governamentais, concorrerem a serviços 

de ATER pública, entre outras oportunidades. 

Na cadeia produtiva do biodiesel, a agricultura familiar vem participando desde 2004 de forma 

significativa, especialmente com o início do Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB) 

e com a criação do Selo Combustível Social (SCS). Nessa área, o ano de 2016 foi marcado pelo processo 

de qualificação das regras do Selo Combustível Social, com alteração de normativos importantes do 

PNPB, como a publicação e implementação da Portaria do MDA 337/2015, entrada de novas 

cooperativas fornecedoras, realização de eventos e parcerias com entidades de ATER. 

 

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 2016. 

 É possível observar que mesmo num ano de intensos ajustes orçamentários, alterações de 

políticas públicas e mudanças institucionais como foi 2016, a parte de Comercialização, 

Abastecimento, Organização Social e Agregação de Valores conseguiu realizar inúmeras ações que 

significaram o atendimento de mais de 558 mil agricultores familiares e cerca de 3,5 mil 

empreendimentos – ultrapassando os números de atendimentos previstos para os indicadores 4 e 5. 

Quanto ao indicador 6, cumpre informar que o apoio à organização das cooperativas da agricultura 

familiar para exportação de seus produtos se dá por meio da ATER específica para cooperativas (Mais 

Gestão), cuja chamada pública foi revogada em 2016. Além do contingenciamento orçamentário, a 

reestruturação da pasta interferiu na execução da chamada. Os números apresentados com relação a 

esse indicador tratam das cooperativas que, com a ação da SAF/SEAD, puderam participar de feiras 

internacionais no ano de 2016 e aquelas foram atendidas, em 2016, pelo edital do Mais Gestão que 

está em final de vigência. Ao todo foram 22 cooperativas que participaram de importantes feiras na 

Alemanha (Biofach), Africa do Siul (Saitex) e Peru (Expoalimentaria) e 8 atendidas pelo último edital do 

Mais Gestão. 
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ii.c- Análise dos principais indicadores e macroprocessos, bem como contribuição de cada 

departamento/entidade externa para os resultados obtidos. 

 
Gráfico 2: Indicadores 4 a 6 

 
 

Indicador 4: 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 5: 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 6: 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 3 - Execução física dos indicadores 4 a 6 
Análise dos 

indicadores 

2015 2016 2017 
Previsto Realizado Previsto Realizado Meta 

Indicador 4 375.000 121.313 410.000 558.631 700.000 

Indicador 5 3.000 929 3.300 3.570 3.860 

Indicador 6 50 53 60 30¹ 80 

Legenda   Conforme planejado  Merece atenção  Desconforme 

¹ Cooperativas que participaram de feiras internacionais (22) em 2016 e assistidas pelo Mais Gestão (8). 

 

ii.d- Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nas principais ações orçamentárias 

relacionadas ao objetivo estratégico. 

 

Tabela 4 - Execução orçamentária dos indicadores 4 a 6 

Análise 

orçamentária 

Orçamento Físico 

Unidade de 

medida 

Previsto 

(LOA + adicionais) 

Realizado 

(empenho liquidado) 
Previsto Realizado 

Exercício RAP Exercício RAP Exercí

cio 

RAP Exercíci

o 

RAP 

210V.0001 – 

Promoção e 

Fortalecimento 

da Agricultura 

Familiar 

52.342.640 20.278.339 5.771.036 11.231.884 86.014 0 100.647 26.865 

Agricultor 

familiar 

beneficiado 

Indicador 4 Indicador 5 Indicador 6

Previsto Realizado
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2B81.0001 – 

Aquisição de 

Alimentos da 

Agricultura 

Familiar - PAA 

13.682.203 385.704 9.642.011 365.171 3.505 0 1.223 100 

Agricultor 

familiar 

beneficiado 

 

ii.e- Principais desafios para 2017 

 Viabilizar a criação de mapas de oferta com atualização a cada 6 meses pelas equipes 

contratadas pela chamada do Mais Gestão. 

Ampliar as ofertas do COOPERAF (Programa de Fortalecimento do Cooperativismo da 

Agricultura Familiar) e acompanhar a realização dos eventos de capacitação, habilitando os 

empreendimentos para utilização de técnicas e/ou ferramentas administrativas capazes de ampliar as 

condições de sustentabilidade socioeconômica e maior participação dos empreendimentos nos 

mercados institucionais. 

Elaborar e implementar o Programa Nacional de Aproveitamento de Fontes Renováveis de 

Energia pela Agricultura Familiar, que tem como objetivo estruturar em nível nacional as ações de 

gestão e fomento que viabilizem a utilização de fontes de energias renováveis - eólica, solar, e 

biomassa - tanto para o autoconsumo quanto para o sistema produtivo da agricultura familiar. 

 

iii. Conclusão 

Do ponto de vista da participação da agricultura familiar nas compras públicas percebe-se que 

tanto a meta do indicador 4 quanto a do indicador 5 foram superadas pelo desempenho das aquisições 

do PNAE e da participação recente da agricultura familiar nas compras institucionais realizadas por 

estados e municípios e demais órgãos e repartições públicas federais a exemplo de hospitais e 

universidades.  

Na área de organização econômica é extremamente relevante garantir a edição de chamadas 

públicas em 2017 que possam garantir serviços de ATER para qualificação das pessoas jurídicas da 

agricultura familiar, incluindo recortes metodologia e ações que possam incidir favoravelmente nos 

números do indicador 06. 

 

iii.a- Avaliação do resultado 

 De forma geral a área alcançou seu objetivo estratégico. Entretanto, as áreas poderiam ter 

melhorado ainda mais esses indicadores, se elas não tivessem sido afetadas também por aspectos 

orçamentários e/ou de reformulação institucional – entre elas a extinção do próprio MDA e a criação 

da SEAD – implicando, em muitos casos, em longos períodos de indefinições e a necessidade de 

replanejamento, avaliação e reestruturação de políticas públicas. 

 

iii.b- Ações para melhoria de desempenho 

Dar continuidade a parceria com o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) e 

acompanhar a implementação dos TEDs com as universidades federais para atuação no PNAE. 

Oferecer atendimentos em ATER MAIS GESTÃO para 1,1 mil empreendimentos, por meio de 

lançamento de Chamada Pública para contratação de prestadoras de serviços de ATER, voltados para 

a gestão, planejamento e controles administrativos. 

 Aperfeiçoar os normativos do Selo, de modo a incluir um maior número de agricultores 

familiares no PNPB, simplificando as regras de concessão e manutenção do Selo, bem como 

aprimorando arranjos de matéria-prima de origem animal, oferta de assistência técnica e atualização 

das regras de habilitação de novas cooperativas.  
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3.1.3 - 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 Sead 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: José Carlos Zukowski, CPF ***.260.178-**, Diretor do Departamento de Financiamento e 

Proteção da Produção – DFPP/SAF/Sead/CC-PR 

 

ii. Análise 

ii.a- Definição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando 

os principais avanços obtidos no exercício de 2016 em relação ao exercício de 2015. 

 Primeiramente, cabe a ressalva de que o Crédito Rural, o SEAF (Proagro Mais) e o Garantia-

Safra são políticas de Governo que operam na lógica temporal de Ano Safra, que se inicia em 1° de 

julho e se encerra em 30 de junho do ano subsequente. Deste modo, as inovações e alterações 

consideráveis na política agrícola dar-se-ão sempre a partir do início do Ano Safra. 

 O Pronaf apresentou diversas inovações e benefícios aos agricultores familiares em 2016. Os 

limites de crédito por Ano Safra foram ampliados para R$ 250 mil no custeio e R$ 330 mil no 

investimento. Em relação às Pronaf Cotas-partes, o número de agentes financeiros que operam a linha 

foi ampliado para promover maior apoio às cooperativas de produção. 

 O Pronaf passou a oferecer juros de 2,5% para todas as operações de custeio agrícola da cesta 

de alimentos. A medida visou contribuir com a segurança alimentar e o combate à inflação, 

incentivando a produção de alimentos.  

 No Seguro da Agricultura Familiar – SEAF foram implementas medidas com vigência a partir de 

janeiro de 2017, trazendo importantes avanços em abrangência, valores e condições de cobertura.  

 Lavouras permanentes e olerícolas tiveram o limite de Receita Líquida Segurável (RLS) elevado 

de R$ 20 mil para R$ 40 mil. Para as demais culturas, o limite passou de R$ 20 mil para R$ 22 mil.  O 

novo limite de R$ 40 mil é muito importante para fruticultura, legumes, verduras e outros alimentos 

que precisam chegar à mesa dos brasileiros.  

 O leque de culturas enquadráveis no SEAF foi ampliado para abranger todas as financiadas em 

operações de custeio agrícola do Pronaf. Até então, apenas os empreendimentos zoneados pelo ZARC 

– Zoneamento Agrícola de Risco Climático - eram passíveis de serem segurados pelo SEAF.  A medida 

permitiu a inclusão de cerca de cem novas culturas. 

 As alíquotas do adicional do programa sofreram realinhamento no ano de 2016, de acordo 

com o grau de risco dos empreendimentos segurados. Contudo, houve redução de alíquota para 

empreendimentos cultivados em sistema de produção de base agroecológica ou orgânica, ou em 

transição para sistema de base agroecológica. 
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 Quanto ao Garantia Safra, em 2015/2016, foi oferecida a proteção a 1,35 milhão de famílias 

agricultoras de municípios sistematicamente sujeitas a perda de safra por razão do fenômeno da 

estiagem ou excesso hídrico, situados na área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento 

do Nordeste (Sudene). 

 

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 2016. 

 Em 2016 foram realizados 1.649.820 contratos de crédito no âmbito do Pronaf.  No conjunto 

das linhas de investimento foram realizados 1.118.150 contratos, sendo 251.617 no Pronaf Mais 

Alimentos. 

 Na safra 2015-2016, o SEAF amparou cerca de 347 mil lavouras de agricultores familiares, com 

um valor total segurado da ordem de R$ 9,4 bilhões. 

 A ampliação do SEAF para abranger todas as culturas financiadas pelo Pronaf irá beneficiar 

muitos agricultores que se dedicam a culturas sem grande participação no PIB nacional mas tem quem 

grande importância regional. Essa conquista cumpre um dos desafios lançados para 2016 no Relatório 

de Gestão de 2015.  

A elevação do valor segurável permite oferecer condições de cobertura adequadas, em 

especial às lavouras que possuem maiores valores de receita bruta esperada, como as lavouras 

olerícolas e permanentes. 

 Na safra 2015/2016, o Garantia Safra teve a adesão de 991.853 agricultores familiares de 1220 

municípios, que representam 73% de aproveitamento das cotas disponibilizadas. Em função da 

estiagem, 508.405 agricultores familiares com perda comprovada de produção já começaram a 

receber o pagamento do Garantia-Safra, valor de R$ 850,00. 

 

ii.c- Análise dos principais indicadores e macroprocessos, bem como contribuição de cada 

departamento/entidade externa para os resultados obtidos. 

 A redução no número de operações está associada a fatores de mercado e características da 

agricultura que tem levado à concentração no campo, bem como as dificuldades trazidas pela 

conjuntura econômica.  Além disso, o grande crescimento dos financiamentos de investimento do 

Pronaf em anos anteriores possibilitou um amplo atendimento das necessidades de máquinas e 

equipamentos dos agricultores, reduzindo a demanda no período seguinte. 

 

 
Gráfico 3: Indicadores 7 a 10 

 
 

 

Indicador 7: Número de contratos no âmbito do Pronaf 

Indicador 8: Número de contratos de custeio agrícola com seguro 

Indicador 9: Número de agricultores familiares aderidos no Garantia Safra. 

Indicador 10: Contratos no âmbito do Pronaf Mais Alimentos 

 

Indicador 7 Indicador 8 Indicador 9 Indicador 10

Previsto Realizado
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Tabela 5 - Execução física dos indicadores 7 a 10 

Análise dos 

indicadores 

2015 2016 2017 
Previsto Realizado Previsto Realizado Meta 

Indicador 7 1.810.000 1.718.855 1.850.000 1.649.820 1.850.000 

Indicador 8 405.000 405.515 406.000 347.441 408.000 

Indicador 9 1.200.000 1.162.086 1.250.000 991.853 1.300.000 

Indicador 10 405.000 150.880¹ 440.000 251.617² 490.000 

Legenda  Conforme planejado  Merece atenção  Desconforme 

Fonte no exercício de 2016: Matriz de Dados do Crédito Rural, Banco Central do Brasil, 27 de janeiro de 2017. 

¹Contratos 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 

² Estendendo o critério para todas as linhas de investimento obtém-se a execução de 1.118.150 contratos de investimento 

no âmbito do Pronaf. 

 

 

ii.d- Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nas principais ações orçamentárias 

relacionadas ao objetivo estratégico. 

 

Tabela 6 - Execução orçamentária dos indicadores 7 a 10 

Análise 

orçamentária 

Orçamento Físico 
Unidade 

de 

medida 

Previsto 

(LOA + adicionais) 

Realizado 

(empenho liquidado) 
Previsto Realizado 

Exercício RAP Exercício RAP Exercício RAP Exercício RAP 

0359 – 

Contribuição 

ao Fundo 

Garantia 

Safra 

748.514.982 65.669.458 712.514.982 65.669.358 682.353 0 1302557 53406 Agricultor 

segurado 

 

ii.e- Principais desafios para 2017. 

 Em relação ao Pronaf, os principais desafios para a próxima safra (2017/2018) são a 

manutenção das taxas de juros praticadas na atual safra e a ampliação dos recursos disponibilizados, 

especialmente dos limites equalizáveis pelo Tesouro Nacional.  

 O Garantia-Safra já cumpre seu objetivo de garantir condições de sobrevivência para 

agricultores familiares que vivem em municípios com perda sistemática de produção. O desafio para 

2017 é garantir a articulação de um conjunto de políticas públicas que favoreçam a convivência desses 

agricultores com o semiárido brasileiro. 

 Quanto ao programa do Seguro da Agricultura Familiar, os principais desafios para 2017 são: 

finalizar as tratativas com os demais órgãos gestores do programa para o desenvolvimento de um 

modelo operacional que atenda mais adequadamente as especificidades das culturas olerícolas; 

implementar a primeira etapa do cadastro de encarregados de comprovação de perdas e; desenvolver 

novas soluções para mitigação de riscos associados a eventos climáticos adversos em culturas com 

situações particulares de risco. 

 

iii. Conclusão 

 Em virtude de fatores estruturais de mercado e do cenário econômico não favorável, houve 

queda no número de operações do Pronaf em relação ao ano civil de 2016.  No entanto a queda foi 

relativamente suave, menor do que se poderia esperar nesse quadro de dificuldades.   

A implantação do juro de 2,5% para o custeio de produtos voltados à cesta de alimentos da população 

obteve impacto positivo e houve ampliação do número de contratos e valores em relação a esses 

produtos. 
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 O Garantia-safra cumpriu o objetivo de mitigar os efeitos da seca na renda dos agricultores 

familiares que vivem em municípios da SUDENE com perda sistemática de produção. 

 

iii.a- Avaliação do resultado 

 O resultado apresentado no Pronaf não está aquém das expectativas quando se leva em 

consideração o cenário econômico de baixo crescimento do PIB Agropecuário. Neste sentido, a partir 

do novo planejamento estratégico, busca-se o estabelecimento de metas condizentes com o atual 

cenário econômico, a realidade do campo e as condições de acesso ao Pronaf. 

 O principal indicador do Garantia-Safra é o número de agricultores aderidos em relação as 

cotas disponibilizadas. No entanto a adesão depende da adesão de estados, de municípios, do próprio 

agricultor, bem como da condição climática para aquela safra. Na safra 2015/2016, a adesão 

correspondeu a 73% das cotas disponibilizadas. 

 

iii.b- Ações para melhoria de desempenho 

 O desempenho do Pronaf dependerá muito do reaquecimento da economia.  Dentre as 

principais ações visando um bom desempenho estão a manutenção das taxas de juros praticadas na 

atual safra e a ampliação dos recursos disponibilizados, especialmente dos limites equalizáveis pelo 

Tesouro Nacional.  Ambas as medidas dependem de negociações com a equipe econômica de Governo. 

 

Encontra-se em discussão com o Banco Central do Brasil, o Ministério da Fazenda e demais 

órgãos gestores do Proagro, a elaboração de ajustes normativos e operacionais para o 

desenvolvimento de novo modelo operacional para culturas olerícolas, de forma a melhor adequar o 

seguro a esse importante segmento da agricultura familiar e promover a melhoria do desempenho do 

Programa.  

 Também está sendo elaborado um novo sistema de supervisão dos serviços de comprovação 

de perdas do Proagro. Uma das primeiras etapas desse trabalho será a unificação do cadastro de 

encarregados de comprovação de perdas. Atualmente, cada agente financeiro que opera no âmbito 

do Pronaf possui seu cadastro de encarregados. A Sead centralizará esse cadastro, possibilitando, 

dessa forma, supervisionar os serviços de comprovação de perdas do seguro e tomar as providências 

cabíveis nos casos em que se constate comprovação de perdas em desacordo com as normas do 

programa. 

 O termo de cooperação estabelecido com o Tribunal de Contas da União (TCU) tem contribuído 

para aprimorar os controles internos do Garantia-Safra quanto ao perfil do público beneficiário. Na 

safra 2015/2016, por solicitação desta Coordenação, houve um cruzamento prévio entre a base de 

aderidos do Garantia-Safra e outras bases com o intuito de garantir o pagamento do benefício aos 

agricultores com perfil para participar do Garantia-Safra. 

 

 

3.1.4 - Integrar as políticas voltadas para a inclusão produtiva, ampliando e qualificando as ações 

para a população rural em condições de extrema pobreza 

 

i. Descrição 

 

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 
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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: Everton Augusto Paiva Ferreira – CPF ***.629.806.** – Subsecretário de Agricultura Familiar 

 

ii. Análise 

Não houve avanços significativos no que concerne a esta ação. 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 e devido às mudanças institucionais ocorridas em 2016. 

Não foram realizados novos cruzamentos para averiguação do acesso de agricultores familiares às 

demais políticas públicas de inclusão produtiva rural. As mudanças institucionais empreendidas em 

2016 dificultaram ainda mais o acesso a informações de outros órgãos do Governo Federal. Além disso, 

as novas chamadas públicas de ATER deverão ser lançadas pela Agência Nacional de Assistência 

Técnica e Extensão Rural (ANATER) que ainda estava em fase de estruturação naquele momento. 

 

ii.a- Definição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando 

os principais avanços obtidos no exercício de 2016 em relação ao exercício de 2015. 

A principal ação integradora de políticas direcionada à inclusão produtiva da população rural 

em condições de extrema pobreza é a política de ATER no âmbito do Programa Brasil Sem Miséria. Em 

2016, pelas motivações acima expostas, não houve lançamento de novas chamadas e há uma 

indefinição quanto as diretrizes do Programa Brasil Sem Miséria. 

 

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 2016. 

 A situação diagnosticada em 2015 não se alterou em 2016, visto que não houve avanços em 

2016 no que se refere a este objetivo estratégico. 

 

ii.c- Análise dos principais indicadores e macroprocessos, bem como contribuição de cada 

departamento/entidade externa para os resultados obtidos. 

O resultado referente ao indicador 11 mede a integração da política de ATER com o Fomento 

do Programa Brasil Sem Miséria. A baixa execução é resultante das limitações orçamentárias e 

financeiras impostas pelo contingenciamento e pelas alterações institucionais que, apesar de não ter 

causado total descontinuidade à política, impôs restrições à sua execução. 

 
Gráfico 4: Indicador 11 

 
 

Indicador 11: 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). 

Indicador 11

Previsto Realizado
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Tabela 7 - Execução física do indicador 11 

Análise dos 

indicadores 

2015 2016 2017 
Previsto Realizado Previsto Realizado Meta 

Indicador 11 50.000 49.235 50.000 18.327¹ 100.000 

Legenda  Conforme planejado  Merece atenção  Desconforme 

¹ Novos agricultores familiares assistidos pela ATER e que receberam o Fomento BSM 

 

 

ii.d- Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nas principais ações orçamentárias 

relacionadas ao objetivo estratégico. 
 

Tabela 8 - Execução orçamentária do indicador 11 

Análise 

orçamentária 

Orçamento Físico 
Unidade 

de 

medida 

Previsto 

(LOA + adicionais) 

Realizado 

(empenho liquidado) 
Previsto Realizado 

Exercício RAP Exercício RAP Exercí

cio 

RAP Exercí

cio 

RAP 

210O - PO 0003 

- ATER-BSM 14.315.052  161.494.617  5.763.099  52.435.320  61.664   10.737 88.965  

Agricultor 

assistido 

2B81-PAA BSM 8.796.163  376.847  7.522.815  360.000  2.366   819 100  

Agricultor 

familiar 

beneficiado 

 

 

ii.e- Principais desafios para 2017. 

 Os principais desafios para 2017 são o lançamento da chamada pública de integração de 

políticas no semiárido e a integração das bases de dados das diferentes políticas públicas concernentes 

à inclusão produtiva rural.  

 Além disso, instituir a base de dados do Programa Garantia Safra como referência para 

implementação de políticas de inclusão produtiva e combate à extrema pobreza na região do 

semiárido e área de abrangência da Sudene. Através desse recorte será possível tornar a política 

pública mais efetiva e cria-se um eixo de integração entre as diversas ações destinadas à inclusão 

produtiva rural e combate à extrema pobreza. 

 

iii. Conclusão 

iii.a- Avaliação do resultado 

Em geral os dados demonstraram resultados muito próximos ao executado em 2015, tendo 

em vista apenas a integração entre as ações de Ater e Fomento.  

 

iii.b- Ações para melhoria de desempenho 

Como decorrência, para as ações para melhoria de desempenho em 2017, o grande projeto é 

a implementação da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural – Anater, cujas 

atividades devem se iniciar em 2017. Neste novo contexto, serão construídas novas formas de 

contratação dos serviços e de formação de extensionistas e dirigentes de Ater, além da estruturação 

da própria agência.  

 A implementação da base do Programa Garantia Safra como referência para a execução de 

políticas públicas de inclusão produtiva e combate à extrema pobreza no semiárido e área de 

abrangência da SUDENE também é uma ação que visa a melhoria de desempenho. 
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3.1.5- Promover sistemas de produção de base agroecológica e orgânica 

 

i. Descrição 

 

Descrição geral  

A promoção de sistemas de produção de base agroecológica e orgânica tem relação estratégica com as 

políticas, programas e ações do Sead 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 Sead 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, a Sead 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: Marco Aurélio Pavarino - CPF ***.016.501-** - Coordenador-Geral 

 

ii. Análise 

ii.a- Definição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando 

os principais avanços obtidos no exercício de 2016 em relação ao exercício de 2015. 

 Os principais avanços obtidos no exercício de 2016 em relação ao exercício de 2015 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. Em 2016 ocorreu a revisão do Planapo, sendo elaborado o segundo 

Plano para o período de 2016 – 2019. A revisão do plano contou com ampla participação da sociedade 

civil, representada na Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica – CNAPO. Foram 

revistas e adequadas as ações dos órgãos e entidades que compõem o Planapo. O Planapo 2016 – 2019 

totaliza 198 ações, boa parte delas constantes do PPA. Em 2016 foi mantida a diretriz de 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. Os estudos e 

discussões para a instituição do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar – CAF Nacional, que 

substituirá a base de dados da DAP, avançaram, o que possibilitará a identificação do estabelecimento 

ou empreendimento que possui sistema de produção de base agroecológica ou orgânica. Em 2016 foi 

finalizada a proposta do Programa Nacional de Redução do Uso de Agrotóxicos - PRONARA, cuja 

instituição deverá se dar no ano de 2017. 

 

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 2016. 

 Quanto aos resultados obtidos em relação à situação diagnosticada em 2015, no primeiro 

semestre da safra 2015/2016 houve aumento das operações de crédito da linha agroecologia, que 

foram acessados tanto por agricultores com certificação orgânica como agroecológicos, seguindo a 

portaria nº 38/2014, o que vem demonstrando uma crescente incorporação do tema pelos agentes 

financeiros. Os controles existentes no sistema de concessão de créditos não diferenciam agricultores 
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orgânicos de agroecológicos. 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 base agroecológica conta com um conceito geral dado pelo Decreto 

7.794/2012, que instituiu a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica – PNAPO, mas ainda 

carece de critérios objetivos e de mecanismo sistemático de apuração que está sendo construído pela 

Sead. O atraso no que diz respeito à definição do conceito de “agricultores familiares agroecológicos”, 

decorre, em parte, das alterações institucionais ocorridas em 2016. Tal fato interferiu na capacidade 

de mensuração do indicador. 

  

ii.c- Análise dos principais indicadores e macroprocessos, bem como contribuição de cada 

departamento/entidade externa para os resultados obtidos. 

 

 
Gráfico 5: Indicador 13 

 
 

Indicador 12: Número de agricultores familiares agroecológicos 

Indicador 13: Número de agricultores familiares orgânicos 

 

Tabela 9 - Execução física dos indicadores 12 e 13 

Análise dos 

indicadores 

2015 2016 2017 
Previsto Realizado Previsto Realizado Meta 

Indicador 12 

Definir 

Conceito 

Sistemática 

de 

apuração 

sendo 

construída 

Coletar 

Dado 

Sistemática de 

apuração sendo 

construída 

... 

Indicador 13 10000 8307 12.000 10.568¹ 14.000 

Legenda  Conforme planejado  Merece atenção  Desconforme 

¹ Cruzamento da base do CNPO/MAPA e DAP Pessoa Física 2016. 

 

 

ii.d- Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nas principais ações orçamentárias 

relacionadas ao objetivo estratégico. 

 

Tabela 10 - Execução orçamentária dos indicadores 12 e 13 

Análise 

orçamentária 

Orçamento Físico 

Unidade 

de 

medida 

Previsto 

(LOA + adicionais) 

Realizado 

(empenho 

liquidado) 

Previsto Realizado 

Exercício RAP Exercíci

o 

RAP Exercício RAP Exercí

cio 

RAP 

Indicador 13

Previsto Realizado
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210V-PO-

0001 - 

AGROECOLO

GIA 

1.151.953 439.024 90.562 360.243 6.000  1.300  
Família 

atendida 

 

ii.e- Principais desafios para 2017. 

 O Principal desafio para 2017 é a consolidação da revisão do Planapo, e consequentemente a 

implantação do Planapo 2016-2019. Permanece como desafio a definição de critérios e a metodologia 

de identificação de agricultores familiares que adotam sistemas agroecológicos ou que estão em 

transição agroecológica ou com produção orgânica.  

 

iii. Conclusão 

iii.a- Avaliação do resultado 

O conjunto de políticas públicas da Sead, em especial a ATER, o crédito e o acesso a mercados 

institucionais e diferenciados têm estimulado a produção agroecológica e orgânica pelos agricultores 

familiares. Apesar da indefinição dos critérios de identificação de sistemas de base agroecológica, 

ressalta-se a importância da implantação de políticas de ATER, crédito e do comportamento do 

mercado para sua ampliação. Para o alcance das metas a Sead 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.  

 

iii.b- Ações para melhoria de desempenho 

A atuação da ANATER terá papel fundamental no assessoramento dos agricultores familiares 

a partir de estratégias de desenvolvimento rural sustentável, com ênfase na transição agroecológica e 

na produção orgânica. Também será ampliado o processo de formação de agentes de Ater em 

agroecologia, prevendo qualificação na análise dos principais problemas enfrentados pelos 

agricultores familiares, promovendo respostas adequadas às realidades socioeconômicas e ambientais 

destes. As ações para o nivelamento e sensibilização dos agentes financeiros quanto ao potencial dos 

sistemas de produção de base agroecológica serão mantidas e, em 2017, será estabelecida 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. 

 

 

3.1.6 - 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 da Sead desenvolvida por meio da Coordenação-Geral de Assuntos da Agricultura 

Familiar e Cooperação Internacional.  

Responsável: Assessoria para Assuntos Internacionais e de Promoção Comercial - AIPC 

 

ii. Análise 

ii.a- Definição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando 

os principais avanços obtidos no exercício de 2016 em relação ao exercício de 2015. 

 Em 2016, na área de promoção comercial, a Sead participou de três feiras internacionais: a 

Biofach, na Alemanha; a Saiex, na África do Sul e a Expoalimentária, no Peru.  Ao todo, foram 10 
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cooperativas apoiadas (algumas participaram em mais de uma feira) e o total de beneficiados diretos 

foi de 12.433 famílias. O valor total dos negócios prospectados, conforme relato dos expositores, foi 

de USD $2.923.000,00.  

 Nas negociações comerciais, atuou-se nas 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. Com relação às políticas nacionais de comércio exterior, participou 

ativamente da CAMEX (Câmara de Comércio Exterior) e dos seus respectivos Grupos Técnicos na 

defesa dos interesses da agricultura familiar até a extinção do MDA e a edição do Decreto n° 

8.807/2016, de julho de 2016, que estabeleceu a nova composição da CAMEX. Dessa forma, a Sead 

deixou de participar de tais reuniões por ter perdido representação nesse órgão colegiado. 

 Na área de cooperação internacional, a Sead realizou ações das quais se destacam a Assinatura 

do Projeto de Cooperação Técnica Internacional com Moçambique; a realização de reuniões para a 

elaboração de um projeto de cooperação técnica com a Colômbia e a participação em oficina de 

intercâmbio sobre a implementação das diretrizes voluntárias para a governança responsável da terra 

– DVGT, devido às mudanças políticas vividas pelo país. A falta de definição clara de competências 

entre as instituições, especialmente na mudança de MDA para Sead, teve impacto direto nas ações de 

cooperação, que seguem os princípios de cooperação sul-sul e, por isso, dependem essencialmente 

das demandas pelos países interessados e encaminhadas ao órgão adequado pela ABC/MRE (Agência 

Brasileira de Cooperação). Assim, houve expressiva redução da procura por cooperação técnica por 

parte dos países e, quando havia tal procura, não necessariamente eram direcionadas à Sead. 

 Junto aos organismos internacionais, em temas não ambientais, a atuação da Sead também 

foi prejudicada pelo cenário político, tendo tido como destaque apenas a atuação junto ao G20: (a) 

participou das reuniões organizadas pelo MRE com vistas à participação do Brasil nos vários eventos 

previstos no calendário do G20 sob a presidência chinesa; e (b) integrou a delegação brasileira na 2ª 

Reunião de Vice-Ministros de Agricultura do G20. Já em temas ambientais, representamos a Sead no 

Seminário Internacional de Agroecologia da FAO (Organização das Nações Unidas para a Agricultura e 

Alimentação), na Bolívia, e houve acompanhamento das reuniões nacionais decisórias dos acordos 

ambientais multilaterais no âmbito da CDB, Protocolo de Cartagena, Protocolo de Nagoya e Comissão 

de Recursos Genéticos para Alimentação e Agricultura da FAO. 

 O ano de 2016 foi marcado por grande instabilidade política não só no Brasil, mas também no 

Mercosul, o que dificultou o bom andamento dos espaços colegiados de integração regional, 

principalmente o da REAF - Reunião Especializada sobre Agricultura Familiar do Mercosul. Apesar deste 

contexto, diversas atividades foram realizadas através dos Grupos Temáticos da REAF, com destaque 

para: o Intercâmbio sobre Políticas de Promoção da Autonomia e Igualdade das Mulheres Rurais; 

o Programa de Intercâmbio dos Registros da Agricultura Familiar; e o Intercâmbio de Jovens para 

conhecer experiências de organização produtiva no Chile. 

 Com relação ao Programa Mais Alimentos Internacional – PMAI, as ações realizadas também 

foram bastante impactadas pelo contexto economicamente recessivo e politicamente atípico que se 

estendeu por praticamente todo o exercício de 2016, levando à paralisação parcial de muitas das ações 

inicialmente planejadas que visavam ampliar a quantidade de países participantes do programa. As 

ações só começaram a ser efetivamente retomadas a partir de meados de agosto, momento a partir 

do qual se começou a delinear a necessidade de reformulação do programa em face das condições 

concretas, inclusive no que se refere à expansão no número de países participantes.  
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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 2016. 

 O resultado obtido em relação à situação inicialmente diagnosticada não foi satisfatório, isso 

porque as mudanças políticas vividas pelo país, em especial na Sead, reduziram o interesse 

internacional em cooperação e desestruturaram os fluxos de comunicação com nossos tradicionais 

parceiros, tanto nacionais como com os internacionais, restringindo a procura por cooperação técnica 

por parte dos países. 

Com relação ao PMAI, os resultados também foram bastante impactados pelo contexto 

economicamente recessivo e politicamente atípico enfrentado no exercício de 2016.  

 

ii.c- Análise dos principais indicadores e macroprocessos, bem como contribuição de cada 

departamento/entidade externa para os resultados obtidos.  

 
Gráfico 6: Indicador 14 e 15 

 
 

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 11 - Execução física dos indicadores 14 e 15 

Análise dos 

indicadores 

2015 2016 2017 
Previsto Realizado Previsto Realizado Meta 

Indicador 14 72 75 77 8 83 

Indicador 15 6 6 8 6 11 

Legenda  Conforme planejado  Merece atenção  Desconforme 

 

ii.d- Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nas principais ações orçamentárias 

relacionadas ao objetivo estratégico. 

 

Tabela 12 - Execução orçamentária dos indicadores 14 e 15 

Análise 

orçamentária 

Orçamento Físico 
Unidade 

de 

medida 

Previsto 

(LOA + adicionais) 

Realizado 

(empenho liquidado) 
Previsto Realizado 

Exercício RAP Exercício RAP Exercício RAP Exercício RAP 

210V PO 000I  2.895.909 135.727 2.414.725 135.727 3 - 2 - Acordo 

negociado  

 

Indicador 14 Indicador 15

Previsto Realizado
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ii.e- Principais desafios para 2017. 

 O principal desafio para 2017 é retomar as ações de cooperação técnica internacional feita por 

países interessados na experiência brasileira de fortalecimento da agricultura familiar e 

desenvolvimento rural, tendo em vista a nova estrutura de pessoal e orçamentária da Sead. Além 

disso, recuperar e fortalecer o espaço de atuação da Sead na articulação com órgãos nacionais e 

organismos internacionais.  

Com relação ao PMAI, o principal desafio será concluir o processo de reformulação por meio 

do qual poderão ser incluídos países cujo perfil socioeconômico não lhes permitem acessar as 

condições de crédito oferecidas de acordo com as regras atuais do programa.  

 
iii. Conclusão 

iii.a- Avaliação do resultado 

 O resultado do indicador em relação à situação inicialmente diagnosticada não foi satisfatória. 

Conforme já destacado, a instabilidade política vivida pelo país que impactou diretamente as ações do 

Sead, reduziram o interesse internacional em cooperação e desestruturaram os fluxos de comunicação 

com nossos tradicionais parceiros, tanto nacionais como com os internacionais, restringindo a procura 

por cooperação técnica por parte dos países. 

Entretanto, destacaram-se as ações da Assinatura do Projeto de Cooperação Técnica 

Internacional com Moçambique; da realização de reuniões para a elaboração de um projeto de 

cooperação técnica com a Colômbia; e da participação em oficina de intercâmbio sobre a 

implementação das diretrizes voluntárias para a governança responsável da terra – DVGT. Além disso, 

foram realizadas atividades de intercâmbio nos Grupos Temáticos da REAF relacionadas a Mulheres 

Rurais, Jovens Rurais e Registros da agricultura familiar. 

 

iii.b- Ações para melhoria de desempenho 

Como dito anteriormente, fatores externos impactaram negativamente os resultados do 

indicador. Nesta nova conjuntura, observa-se como ponto de partida a retomada da articulação com 

os atores governamentais internos e externos envolvidos com a cooperação internacional. Além disso, 

a busca pelo incremento de recursos humanos e financeiros para a efetivação das ações de cooperação 

técnica no tema da agricultura familiar e desenvolvimento rural com os parceiros internacionais. 

 

 

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 

coibir sua utilização em outras atividades que não o bem coletivo a que se destinam. 

Responsável: Guilherme Menezes Martinelli, CPF ***.601.228-**, Assessor Especial 

 

ii. Análise 

ii.a- Definição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando 

os principais avanços obtidos no exercício de 2016 em relação ao exercício de 2015. 

Durante o exercício de 2016, foram recebidas 2.522 (duas mil e quinhentas e vinte e duas) 

declarações anuais de utilização via sistema SISPAC, referentes ao período compreendido entre 

01/01/2015 a 31/12/2015. Esse quantitativo representa 49,7 % (quarenta e nove vírgula sete por 
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cento) do total de 5.071 (cinco mil e setenta e um) municípios beneficiados com doações de 

equipamentos. Também, durante o mesmo período, foram realizadas pelas Delegacias Federais do 

Desenvolvimento Agrário nos Estados – DFDAs 38 (trinta e oito) diligências in loco a municípios 

beneficiados. 

  

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 2016. 

Os resultados obtidos foram bastante impactados pelas mudanças político-administrativas 

ocorridas a partir de maio de 2016 e consequente troca no quadro de servidores e gestores do antigo 

MDA, processo este que se estendeu até praticamente os últimos meses do ano passado, afetando 

também as unidades que efetivamente realizam as diligências in loco, no caso, as DFDAs. Dessa 

maneira, tornou-se inviável o atingimento da meta de diligências in loco a serem realizadas que 

constava do planejamento anterior. Também a comparação entre os resultados de 2016 e os de 2015 

e 2014, 168 (cento e sessenta e oito) e 191 (cento e noventa e um) diligências, respectivamente, não 

deixam dúvida quanto à causa desse fato. Embora não constasse do rol de indicadores do plano 

estratégico anterior e apesar do forte impacto das mudanças político-administrativas anteriores 

mencionadas, ressalte-se a expressiva quantidade de declarações anuais de utilização enviadas 

durante o exercício. 

 

ii.c- Análise dos principais indicadores e macroprocessos, bem como contribuição de cada 

departamento/entidade externa para os resultados obtidos. 

 
Gráfico 7: Indicador 16 

 
 

Indicador 16: Número de municípios fiscalizados 

 

Tabela 13 - Execução física do indicador 16 

Análise dos 
indicadores 

2015 2016 2017 
Previsto Realizado Previsto Realizado Metas 

Indicador 16 191 168 191 38 191 

Legenda  Conforme planejado  Merece atenção  Desconforme 
 
 
 

O indicador 16 baseia-se no Memorando nº 58/ASS/GM-MDA, de 20 de fevereiro de 2014, 
cuja elaboração deveu-se a recomendações feitas à época por órgãos de controle quanto à 
necessidade de que fosse estabelecido plano de ação visando assegurar o acompanhamento, 
fiscalização e supervisão do programa. Considerando-se que o “produto” são as diligências in loco 
realizadas durante o ano, trata-se o Indicador 16 de um indicador de desempenho, cuja principal 
dimensão de análise é a eficácia, isto é, o grau em que metas previamente estipuladas para 
determinado período de tempo foram alcançadas.  

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. 

 

Tabela 14 - Execução orçamentária do indicador 16 

Análise 

orçamentária 

Orçamento Físico 
Unidade 

de 

medida 

Previsto 

(LOA + adicionais) 

Realizado 

(empenho liquidado) 
Previsto Realizado 

Exercício RAP Exercício RAP Exercício RAP Exercício RAP 

Ação 152M 0 0 0 0 0 0 0 0 Município 

atendido 

 

A entrega de equipamentos foi encerrada na metade de 2014, não tendo sido distribuído 

nenhum equipamento desde então. 

 

ii.e- Principais desafios para 2017. 

Os principais desafios para o exercício de 2017 serão coletar via sistema SISPAC um 

quantitativo de declarações anuais de utilização superior a 50 % (cinquenta por cento), no mínimo, 

em relação ao quantitativo obtido no exercício de 2016; atingir o quantitativo de diligências in loco a 

ser realizada pelas DFDAs; reformular a portaria que atualmente regulamenta a utilização dos 

equipamentos; e publicar uma portaria regulamentando a realização de diligências pelas DFDAs.  

 

iii. Conclusão 

iii.a- Avaliação do resultado 

Não são possíveis ainda avaliações globais sobre o programa que permitam concretamente 

assegurar que a doação de equipamentos para sua utilização em obras de interesse social para a 

promoção da agricultura familiar e da reforma agrária tenha contribuído para melhorar o escoamento 

da produção da agricultura familiar e as condições de enfrentamento da seca e estiagem. Assim, 

permanece ainda em aberto a mensuração da efetividade do programa, isto é, em que medida teria 

havido um melhor e maior escoamento da produção da agricultura familiar a partir da doação desses 

equipamentos. Outro ponto que vale a pena enfatizar é que foram geradas algumas externalidades – 

tanto negativas quanto positivas. Exemplo de externalidade negativa para os municípios brasileiros é 

o fato de que ao aceitarem a doação dos equipamentos mediante a assinatura do Termo de Doação 

com Encargos, as prefeituras consequentemente obrigavam-se a arcar com as despesas de 

combustível dos equipamentos. Porém, muitas delas não possuíam previsão em seus respectivos 

orçamentos para gastos dessa natureza, o que também não foi devidamente equacionado quando da 

formulação do programa. Uma externalidade positiva a ser ressaltada é o fato de que a 

obrigatoriedade do envio de declarações anuais de utilização ao final de cada exercício pelos 

municípios beneficiados – um dos encargos da doação conforme se verifica do Termo de Doação com 

Encargos – pode ter estimulado nos municípios o desenvolvimento de níveis maiores de transparência 

e accountability, particularmente sobre políticas municipais na área da agricultura familiar, pois o 

preenchimento da referida declaração necessariamente implica que algum dado seja gerado, 

analisado, armazenado e difundido pela prefeitura. 

 

iii.b- Ações para melhoria de desempenho 

As ações para melhoria do desempenho, de maneira geral, são aquelas listadas anteriormente 

como os principais desafios para 2017: coletar um número maior de declarações anuais de utilização; 

atingir o quantitativo de diligências in loco; reformular a portaria atualmente em vigor que dispõe 
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sobre a utilização dos equipamentos e publicar uma outra portaria regulamentando a realização de 

diligências in loco pelas DFDAs. 

 

 

3.1.8 - 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 

Responsáveis: Raquel Porto Santori, CPF: ***.021.324-**, Cargo: Subsecretária de Reordenamento 

Agrário Substituta; Sorrival de Lima, CPF: ***.790.104-**, Subsecretário de Extraordinário de 

Regularização Fundiária na Amazônia Legal. 

 
ii. Análise 

ii.a- Definição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando 

os principais avanços obtidos no exercício de 2016 em relação ao exercício de 2015. 

A principal ação realizada pela SRA para a regularização fundiária é de apoiar os estados 

promovendo o geocadastro de imóveis rurais pela metodologia de Varredura para construção de uma 

malha fundiária municipal, com a identificação dos ocupantes e das áreas devolutas estaduais, para 

posterior destinação e/ou titulação. Atualmente, são desenvolvidas políticas públicas 12 Estados, por 

meio de convênios e contratos de repasse.  

Em 2016, 12.915 imóveis foram geocadastrados por meio do Programa de Cadastro de Terras 

e Regularização Fundiária no Brasil e 2.958 títulos foram entregues. 

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. A SRA, no processo 

de monitoramento, cobrou dos estados que os títulos passassem a ser 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. Além disto os recursos de 

investimento para aquisição de veículos e unidades moveis foram importantes para as ações de apoio 

a mobilização e cadastro das famílias e dos imóveis. 

A SERFAL, em 2016, trabalhou no aprimoramento da logística e nas metodologias empregadas 

nos mutirões integrados de regularização fundiária e ambiental para avançar na titulação. No 

georreferenciamento, foi priorizada a execução de perímetros de glebas públicas federais na Amazônia 

Legal. Assim, foram emitidos 4.560 títulos de regularização fundiária resultado de titulação rural e 

urbana, liberação de cláusulas resolutivas e destinação a outros órgãos. Destaca-se desse resultado a 

titulação urbana, que beneficiou 45.000 famílias por meio de 87 títulos entregues a municípios. O 

Programa alcançou o total de 28.463 títulos, equivalente à área de 13,4 milhões de hectares destinada 

Eixo Fundiário 
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ou regularizada desde o início do programa. Considerando a titulação rural e urbana, são mais de 267 

mil famílias beneficiadas. 

Outro resultado obtido em 2016, consiste em 23.520 parcelas georreferenciadas (ocupações 

ou perímetros de glebas públicas), correspondente a uma área de 14,7 milhões de hectares. Ressalta-

se ainda, o avanço na legislação, uma vez que foi publicada em 22/12/2016 a Medida Provisória nº 

759/2016 que traz alterações significativas na Lei 11.952/2009 

 

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 2016. 

A SRA destaca que por meio do Programa de Cadastro de Terras e Regularização Fundiária no 

Brasil, foram cadastrados e georreferenciados 12.915 imóveis rurais, e foram emitidos 2.958 títulos a 

agricultores e agricultoras familiares, além de ter sido promovido o fortalecimento institucional dos 

Órgãos Estaduais de Terra - OET’s com a aquisição de veículos, equipamentos de informática e 

topográficos e unidades móveis de regularização fundiária. Diante disso destaca-se que 56,15% 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. Assim, são estabelecidos convênios com os Estados no 

âmbito do Programa, verifica-se que a execução dos convênios no âmbito geral tem sido satisfatória, 

levando em consideração que os trabalhos de monitoramento e acompanhamento realizado por esta 

SRA tem surtido efeitos, no que cerne a correção de impropriedades ou divergência de entendimentos 

quando da execução física dos convênios.  

O Programa Terra Legal atingiu 45,6% da meta de titulação e não houve aumento expressivo 

de destinação de terras, uma vez que a maioria dos beneficiários, mais de 90%, ocupam áreas de até 

4 módulos fiscais. O não cumprimento dessas metas justifica-se: a) pelas restrições orçamentárias e 

financeiras até meados de 2016; b) pelas mudanças institucionais que prejudicaram as audiências 

realizadas pela Câmara Técnica de Destinação Terras Públicas para outros órgãos; c) alteração de 

quadro de pessoal devido a exonerações e tempo decorrido para recomposição dos cargos; d) 

alterações na estrutura do poder executivo em especial a extinção do Ministério e indefinição de 

alocação de suas competências; e) pelo cumprimento da determinação do TCU de reexaminar mais de 

4.000 processos. 

Já o resultado de geocadastro na Amazônia Legal alcançou 183,75% da meta. A área 

georreferenciada foi superada em 6,7 milhões de hectares, na medida em que foi priorizado o 

georreferenciamento de perímetros de glebas públicas federais, que são áreas em proporção maiores.  

ii.c- Análise dos principais indicadores e macroprocessos, bem como contribuição de cada 

departamento/entidade externa para os resultados obtidos. 

Gráfico 8: Indicadores 17 a 20 

 
 

Indicador 17: Índice de Títulos entregues na Amazônia Legal 

Indicador 18: Índice de Destinação na Amazônia legal 

Indicador 19: Índice de Geocadastro realizados na Amazônia Legal 

Indicador 17 Indicador 18 Indicador 19 Indicador 20

Previsto Realizado
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Indicador 20: Índice de Geocadastro realizados no apoio aos estados 

 

Tabela 15 - Execução física dos indicadores 17 a 20 

Análise dos 

indicadores 

2015 2016 2017 
Previsto Realizado Previsto Realizado Metas 

Indicador 17 10.000 5.923 10.000 4.560 10.000 

Indicador 18 3.000.000 1.095.926 6.000.000 1.200.518 6.000.000 

Indicador 19 10.000.000 23.799.431 8.000.000 14.689.957 10.000.000 

Indicador 20 22.628 5.555 23.000 12.915 25.000 

Legenda  Conforme planejado  Merece atenção  Desconforme 

 

 

ii.d- Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nas principais ações orçamentárias  

 

Tabela 16 - Execução orçamentária dos indicadores 17 a 20 

Análise 

orçamentár

ia 

Orçamento Físico 

Unidade de 

medida Previsto 

(LOA + adicionais) 

Realizado 

(empenh

o 

liquidado) 

Previsto Realizado 

Exercício RAP Exercício RAP Exercício RAP Exercí

cio 

RAP  

Ação 

210U/PO 

000A** 

- 305.833.70 - - 673 - - 256 Pessoa 

capacitada 

Ação 

210U/PO 

000B 

4.964.139.00 9.859.297.33 1.125.076.00 1.399.1

89.85 

6.000 -  10.433 Imóvel 

georreferenci

ado 

Ação 

210U/PO 

0000 

400.000.00 - - - 300 - - - Imóvel com 

geocadastro 

Ação 

210U/PO 

0009 

- 2.368.700.29 - 946.27

0.29 

1.100 - - - Imóvel 

georreferenci

ado 

Ação 0061 *** 264.846.707.00 247.265.250.

00 

214.346.707.

00 

- 8.000 - 864 - Família 

beneficiada 

Ação 211C/ 

PO0003 

15.464.855 53.075.482 1.893.282 15.371.

022 

43.261 - 35.329 - Km linear 

Ação 211C/ 

PO0004 

5.283.911  1.866.981 - 4.000.000 - 1.200.5

18 

- Hectare 

 

Cabe destacar que os recursos orçamentários e financeiros da SRA do exercício de 2016, 

inicialmente estavam previstos para pagamento de convênios já vigentes e formalização de outros 

novos. Informa-se assim, que em relação a celebração de novos instrumentos, as restrições 

orçamentárias ocorridas no ano comprometeram a execução nas ações 210 U. 

Já a finalidade da ação 211C é a destinação de terras, contudo existem dois Planos 

Orçamentários (PO 00003 e 00004). O primeiro (PO00003) refere-se ao georreferenciamento, que 

corresponde a maior parcela da dotação orçamentária. Isto posto, o RAP refere-se aos contratos de 

georreferenciamento. Pode-se observar que o PO0003 tem como unidade de medida o quilômetro 

linear e por meio do sistema Sigef Geo (Sistema de Gestão Fundiária) é possível determinar a área 

correspondente em hectares.  
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ii.e- Principais desafios para 2017. 

No exercício de 2017, as perspectivas para o Programa de Cadastro de Terras e Regularização 

Fundiária no Brasil são a continuidade na execução dos Convênios vigentes e a celebração de novos 

convênios que irão entrar em operação no exercício de 2017. Além da entrega dos títulos já emitidos 

registrados em cartório para viabilizar a segurança jurídica dos agricultores familiares de terras 

devolutas estaduais. 

No âmbito da Amazônia Legal, deverão ser retomados os trabalhos e reuniões da Câmara 

Técnica de Destinações de Terras, realização de mutirões integrados de regularização fundiária e 

ambiental, realização de melhorias nas rotinas de pós-titulação por meio dos acordos de Cooperação 

Internacional (União Europeia e Alemã), realização de nova licitação para contratação de 

georreferenciamento, implementação do Sigef módulos Destinação e Financeiro, e adequação de 

procedimentos e documentos conforme alterações do marco legal decorrentes da MP nº 759/2016. 

 

iii. Conclusão 

iii.a- Avaliação do resultado 

Conforme observado no gráfico anterior é reconhecido que as políticas de regularização 

fundiária, mais especificamente o Programa de Cadastro de Terras e Regularização Fundiária no Brasil 

não atingiu a meta estipulada para o ano de 2016, devido às dificuldades dos estados em contratar as 

empresas em função do preço referencial defasado nos estados para as ações de geocadastro. 

Destacamos ainda que a mudança no cenário político nacional e as eleições municipais, afetaram a 

execução das parcerias, mesmo com uma evolução no desempenho em comparação ao exercício de 

2015. 

Apesar de todos os entraves ocorridos em 2016, mencionados na análise de resultados acima, nota-se 

na Amazônia Legal um avanço de 183,75% da meta de georreferenciamento. Em relação ao indicador 

de títulos, destaca-se a evolução da titulação urbana que alcançou o maior número de títulos emitidos 

na históia do programa. iii.b- Ações para melhoria de desempenho 

O Programa de Cadastro de Terras e Regularização Fundiária no Brasil atua para melhorar 

seu desempenho por meio de ação voltada à capacitação e mobilização dos beneficiários e potenciais 

beneficiários das ações de regularização fundiária visando o acesso às políticas públicas, cujo objetivo 

é promover a qualificação dos beneficiários da regularização fundiária e do público potencial, com 

vistas a mobilizar, organizar e otimizar o alcance dos resultados, assegurando assim o seu acesso a 

políticas públicas voltadas para o desenvolvimento das famílias do meio rural e a consolidação das 

unidades produtivas objeto da regularização fundiária.  

É necessária a realização de estudo de preço referencial de geocadastro a nível regional para 

apoiar a análise das demandas e melhor distribuição dos recursos. 

A 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, 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, e ampliação de parcerias com órgãos de 

assistência técnica e extensão rural, universidades e demais institutos de terras. 

 

3.1.9 - 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 
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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: Responsáveis: Raquel Porto Santori, CPF: ***.021.324-**, Cargo: Subsecretária de 

Reordenamento Agrário Substituta; Sorrival de Lima, CPF: ***.790.104-**, Subsecretário de 

Extraordinário de Regularização Fundiária na Amazônia Legal. 

 

ii. Análise 

ii.a- Definição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando 

os principais avanços obtidos no exercício de 2016 em relação ao exercício de 2015. 

Em 2016 com a Regulamentação do Decreto nº 8.500, para implantação dos novos tetos de 

renda e patrimônio, foi possível ampliar a divulgação para um conjunto maior de trabalhadores e 

trabalhadoras rurais com perfil e enquadramento com maior renda também pudessem contratar o 

financiamento de imóveis rurais. Essas mudanças são fundamentais para ampliar o número de 

beneficiários enquadrados nas políticas de acesso à terra e dinamização econômica no meio rural.  

Outro destaque é o acesso da Juventude Rural ao Crédito Fundiário que em 2016 das propostas 

contratadas alcançou 34 % do total de contratações. A política vem sendo ampliada e aperfeiçoada de 

tal forma a levar mais qualidade de vida, além de renda e produção aos jovens rurais, incentivando-os 

a sucederem seus pais no campo.  As ações de monitoramento merecem destaque no ano de 2016, 

com a aplicação de novos indicadores que mensuram o desempenho da atuação das Unidades Técnicas 

Estaduais (UTEs) na execução do PNCF (Programa Nacional de Crédito Fundiário). 

Cumpre destacar que o cenário político nacional e as eleições municipais comprometeram o 

desempenho do Programa, mesmo assim, este promoveu o acesso de 864 famílias ao PNCF, em mais 

de 12 mil hectares. 

Destacamos ainda a importância da Lei nº 13.340/2016 que possibilita que os beneficiários do 

PNCF que se encontram inscritos em Dívida Ativa da União possam ter descontos na liquidação das 

dívidas. 

Em relação a regularização fundiária de posseiros na Amazônia Legal, o Programa Terra Legal 

beneficiou 4.560 famílias ao realizar a titulação rural ou a liberação das condições resolutivas de títulos 

antigos em glebas públicas federais. Desde o início do Terra legal, 28 mil famílias foram beneficiadas 

na Amazônia Legal pela regularização fundiária 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 2016. 

O Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF) no ano de 2016 atendeu, com ATER, cerca 

de 30.000 famílias beneficiárias do PNCF, das quais 27 mil famílias foram atendidas pelas Chamadas 

Públicas de ATER Nº 11/2012 e 05/2013, sendo destinados R$ 95.067.156,66 para esta ação. 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 140 mil famílias beneficiadas 41% são de 

jovens com idade entre 18 e 29 anos. Nesse ano, as ações implicaram investimentos de mais de R$ 48 

milhões. Cabe destacar, que a última apuração dos resultados do PNCF será em 31/03. O resultado de 

2016 foram 864 famílias atendidas. 

Apesar de não alcançar os resultados pretendidos, em 2016 houve um avanço de 8% na 

titulação rural em glebas públicas federais na Amazônia Legal, entretanto o resultado geral é menor 

que o total do ano anterior, pois não houve repasse de informação de títulos emitidos em terras 

estaduais decorrentes dos convênios.  
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ii.c- Análise dos principais indicadores e macroprocessos, bem como contribuição de cada 

departamento/entidade externa para os resultados obtidos. 

 
Gráfico 9: Indicadores 21A e 21B 

 
 

Indicador 21A: Número de famílias beneficiadas pelas políticas de acesso à terra (PNCF-SRA) 

Indicador 21B: Número de famílias beneficiadas pelas políticas de acesso à terra (SERFAL) 

 

Tabela 17 - Execução física dos indicadores 21A e 21B 

Análise dos 

indicadores 

2015 2016 2017 
Previsto Realizado Previsto Realizado Meta 

Indicador 21A 1.700 1.988 2.000 864 5.000 

Indicador 21B 10.000 5.923 10.000 4.560 10.000 

Legenda  Conforme planejado  Merece atenção  Desconforme 

 

ii.d- Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nas principais ações orçamentárias 

relacionadas ao objetivo estratégico. 

 

Tabela 18 - Execução orçamentária dos indicadores 21A e 21B 

Análise 

orçamentár

ia 

Orçamento Físico 
Unidade 

de medida 
Previsto 

(LOA + adicionais) 

Realizado 

(empenho liquidado) 
Previsto Realizado 

Exercício RAP Exercício RAP Exercício RAP Exercício RAP 

Ação 

210Q/PO 

0001* 

- - - - 1 - - - Estudo 

realizado 

Ação 

210Q/PO 

0002 

12.492.421.0

0 

26.695.51

7.18 

12.492.421.

00 

16.166.746.

28 

600 - 248 300 Família 

beneficiada 

Ação 

210Q/PO 

0003* 

- - - - 2.326 - - - Pessoa 

capacitada 

Ação 

210Q/PO 

0004* 

- 4.316.277.

00 

- 1.316.532.7

7 

904 - - 2.054 Família 

beneficiada 

Ação 

210Q/PO 

0005 

7.216.134.00 5.995.249.

94 

2.472.014.0

0 

3.351.299.2

5 

10.725 - - 11.71

4 

Família 

beneficiada 

Ação 

210Q/PO 

0000 

- 738.930.6

0 

- 250.000.00 6.800 - - - Família 

beneficiada 

Indicador 21A Indicador 21B

Previsto Realizado
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Ação 0061 

*** 

264.846.707.

00 

247.265.2

50.00 

214.346.70

7.00 

- 8.000 - 864 - Família 

beneficiada 

Ação 211C/ 

PO0003 

15.464.855 53.075.4

82 

1.893.282 15.371.02

2 

43.261 - 35.329 - Km linear 

Ação 211C/ 

PO0004 

5.283.911  1.866.981 - 4.000.000 - 1.200.51

8 

- Hectare 

 

Cabe destacar que os recursos orçamentários e financeiros da SRA do exercício de 2016, 

inicialmente estavam previstos para pagamento de convênios já vigentes e formalização de outros 

novos. Informa-se ainda, que em relação a celebração de novos instrumentos, as restrições 

orçamentárias ocorridas no ano comprometeram a execução nas ações 210Q, tendo em vista a baixa 

disponibilidade de recursos de SIC, que provocaram restrições nas contratações. 

 

ii.e- Principais desafios para 2017. 

Reformular o Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF), propondo aprimoramento e 

buscando ajustar os tetos de financiamento que estão defasados em R$ 80 mil reais, abaixo dos preços 

de mercado, considerando os preços das terras e ainda o enquadramento do Combate à Pobreza Rural, 

que está defasado comparado ao CAD Único. Além disto, temos o desafio de rever o PNCF para tornar 

mais ágil e acessível o Programa. 

Implantar as Unidades Técnicas Estaduais nas Delegacias Federais de Desenvolvimento Agrário 

– DFDA com a definição de novos fluxos e do papel dos Governos Estaduais no apoio a execução do 

PNCF. Além de firmar novas parcerias com os Governos dos Estados e EMATER para apoio a execução 

do PNCF e nas ações de regularização e revitalização dos projetos. 

No âmbito da Amazônia Legal, os desafios para 2017 são os mesmos. Desta forma, pretende-

se promover a realização de mutirões integrados de regularização fundiária e ambiental, realização de 

melhorias nas rotinas de pós-titulação por meio dos acordos de Cooperação Internacional (União 

Europeia e Alemã), realização de nova licitação para contratação de georreferenciamento, 

implementação do Sigef módulos Destinação e Financeiro, e adequação de procedimentos e 

documentos conforme alterações do marco legal decorrentes da MP nº 759/2016.   

 

iii. Conclusão 

iii.a- Avaliação do resultado 

O cenário político ocorrido em 2016, às eleições municipais e a escassez de recursos 

disponíveis para os Subprojetos de Investimento Básico e Comunitários, provocaram um grande 

impacto nas contratações do PNCF. Podemos destacar também a necessidade de revisão nas normas 

de acesso do PNCF, que estão limitando a entrada de muitos candidatos, pelos problemas no 

enquadramento da linha CPR (Combate à Pobreza Rural) e o valor dos tetos de financiamento. 

Apesar de todos os entraves ocorridos em 2016 relacionados a restrições orçamentárias e 

financeiras e mudanças institucionais, nota-se avanço na titulação rural em glebas públicas federais na 

Amazônia Legal. O resultado de famílias beneficiadas pela regularização fundiária rural na Amazônia 

Legal foi impactado em 2016, pelo não envio de informação de títulos entregues em terras estaduais. 

 

iii.b- Ações para melhoria de desempenho 

Criação de grupo de trabalho para debater as condições de acesso ao PNCF, os procedimentos 

e fluxos de contratação no Programa, visando aprimoramento e Reformulação do PNCF. Implantação 

das novas UTEs nas Delegacias Federais de Desenvolvimento Agrário da Sead-DFDA, com 

protagonismo na execução do PNCF e o apoio na operacionalização do Programa e nas ações de 

revitalização dos projetos em situação de inadimplência, de regularização do quadro social e 

individualização por parte dos Governos Estaduais. Ampliação dos recursos orçamentários e 
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financeiros para os investimentos na linha de combate à pobreza rural por meio do Subprograma de 

combate à pobreza rural e nas ações de revitalização dos projetos. Acesso a ATER para os agricultores 

familiares do PNCF por meio de Novas chamadas de ATER ou outras parcerias que garantam a 

prestação de serviço de ATER. 

No mesmo sentido dos desafios, as ações de melhoria do desempenho no âmbito do Programa 

Terra Legal estão diretamente relacionadas com o objetivo XX. Concentram-se assim na continuidade 

do processo em curso de aprimoramento tecnológico e metodológico como, por exemplo, a 

homologação dos módulos “Destinação” e “Acervo” do Sistema de Gestão Fundiária – SIGEF, 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, e 

ampliação de parcerias com órgãos de assistência técnica e extensão rural, universidades e demais 

institutos de terras. 

 

 

Eixo Cidadania & Qualidade de Vida 

 

3.1.10 - 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: Solange Moreira da Costa, CPF. ***.172.176-**, Coordenadora-Geral de 

Políticas para Mulheres Rurais, Juventude e Povos e Comunidades Tradicionais 

 

 

ii. Análise 

ii.a- Definição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando 

os principais avanços obtidos no exercício de 2016 em relação ao exercício de 2015. 

 A Coordenação-Geral de Mulheres, Juventude e Povos e Comunidades Tradicionais realizou 

ações específicas referenciais para o público de mulheres rurais e buscou em articulação com as 

demais áreas da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário a ampliação 

da participação delas nas políticas públicas. Assim, as metas de participação indicam ampliação gradual 

até chegar a, pelo menos 50% em 2018.  

No ano de 2015, o percentual de participação das mulheres na ATER foi de 52% (122.942 

beneficiárias). Em 2016, o índice de participação das mulheres foi de 51,4% (166.216 beneficiárias). No 

que concerne ao acesso ao crédito, a safra 2014/2015 apresentou que as mulheres contrataram 

29,56% (557.086) dos contratos efetivados por pessoa física.  

Na safra 2015/2016, do total de contratos (1.823.935) das operações de crédito rural no âmbito do 

PRONAF realizado por pessoas físicas, 544.198 destes contratos, ou seja, 29,84% foram efetivadas por 

mulheres.  

Em relação ao valor total contratado, de quase 23 bilhões de reais, as mulheres responderam 

por 15,97%, que corresponde à R$ 3,67 bilhões, aproximadamente. No Fomento Mulher da Reforma 

Agrária em 2015, a partir de uma ação articulada entre o INCRA e CGAT foram acessados 9.064 
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créditos, perfazendo 20,8 milhões. Em 2016, foram atendidas 3.772 mulheres com o crédito Fomento 

Mulher com valor de mais de 11 milhões de recursos.  

O Programa de Apoio à infraestrutura produtiva, possui 39 territórios com projetos com metas 

específicas para mulheres, sendo que 10 foram contratados em 2014, 29 contratados em 2015.  Em 

2016 o PROINF lançou o primeiro edital específico para mulheres rurais, foram contratadas 27 

propostas representando 26 Territórios da Cidadania e mais de 3 milhões de reais investidos.  

O Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural (PNDTR) realizou em 2015 o total de 

789 mutirões, sendo 119.569 mulheres atendidas e 252.289 documentos emitidos. Em 2016, foram 

realizados 530 mutirões, atendendo 86.367 mulheres e com emissão de 176.612 documentos.  

No que se refere aos NEDET a articulação dos comitês/câmaras temáticas de mulheres nos 

territórios, constituiu em 2015, 84 assessorias técnicas de gênero em 56 territórios da Cidadania e 28 

territórios rurais. Em 2016, foram 98 assessorias técnicas de gênero em 62 territórios da Cidadania e 

36 territórios rurais, perfazendo 114 comitês de mulheres constituídos.  

 

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 2016. 

 O acesso das mulheres às políticas públicas tem contabilizado avanços gradativos, a partir da 

construção de referenciais em ações específicas, visando a incidir nas ações gerais. Na ATER, por 

exemplo, a destacada participação das mulheres que alcança o percentual de 48,6% das beneficiárias 

no público atendido certamente se correlaciona às ações da ATER específicas para mulheres rurais que 

instituem metodologias e atividades voltadas à este público.  

Importante destacar, que o princípio da equidade de gênero orienta a PNATER em suas 

estratégias e metodologias, e todos os projetos de desenvolvimento rural se comprometem com a 

transformação da divisão sexual de trabalho. Neste sentido, esta Sead tem envidado esforços para 

instituir mecanismos específicos que possibilitem, com razoável certeza, a garantia de que a 

perspectiva de gênero se consolide na qualidade de elemento constituinte de suas políticas. Neste 

contexto, as ações de formação dos agentes de ATER em conteúdo de gênero são fundamentais.  

Esta Política se apoia numa pedagogia de promoção da igualdade entre homens e mulheres 

que busca desconstruir a noção do trabalho das mulheres como “ajuda”, por meio da adoção de 

metodologias que reconheçam e estimulem seu protagonismo na elaboração de projetos de 

desenvolvimento e nos processos produtivos e a valorização e aprimoramento dos conhecimentos que 

permitam a diversificação de serviços e atividades produtivas de base familiar e coletiva, tendo em 

vista as atividades agrícolas e não agrícolas sustentáveis econômica e ambientalmente realizadas pelas 

mulheres. 

Contudo, em relação ao acesso ao crédito a participação das mulheres precisa avançar mais. 

Embora o quantitativo das contratações esteja acima da meta de 30%, o valor contratado pelas 

mulheres rurais está abaixo dos indicadores esperados, correspondendo à apenas 15,61% do valor 

total das contratações.  
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ii.c- Análise dos principais indicadores e macroprocessos, bem como contribuição de cada 

departamento/entidade externa para os resultados obtidos. 
 

Gráfico 10: Indicador 22 

 
 

Indicador 22: Taxa de aumento do acesso das mulheres aos programas no âmbito do Sead 

 

Tabela 19 - Execução física do indicador 22 

Análise dos 

indicadores 

2015 2016 2017 

Previsto Realizado Previsto Realizado Meta 

Ater geral 20% 51,4% 30% 48,6% 40% 

Pronaf 

recursos 

20% 16,22% 30 % 15,6% 40% 

Pronaf 

Contratos 

20% 29,56% 30% 30,2% 40% 

Legenda  Conforme planejado  Merece atenção  Desconforme 

 

  Gráfico de indicadores de resultado 

Ater geral Pronaf recursos Pronaf contratos

Previsto Realizado

PNDTR documentos emitidos PNDTR mulheres atendidas

Previsto Realizado
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Indicador 22: Taxa de aumento do acesso das mulheres aos programas no âmbito do Sead 

 

 

Tabela 20 - Execução física do indicador 22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii.d- Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nas principais ações orçamentárias 

relacionadas ao objetivo estratégico. 

 

Tabela 21 - Execução orçamentária do indicador 22 

Análise 

orçame

ntária 

Orçamento Físico 
Unidade 

de 

medida 

Previsto 

(LOA + adicionais) 

Realizado 

(empenho 

liquidado) 

Previsto Realizado 

Exercício RAP Exercício RAP Exercício RAP Exercício RAP 

0001/210

W 

1.760.708 337.337 1.322.60

4 

2.691.92

4 

1 - 3 - Mulheres 

atendidas 

0002/210

W 

115.000 69.261 49.314 192.289 13000 - 58.552 - Mulheres 

atendidas 

0004/210

W 

5.574.540 351.405 3.833.43

7 

525.328 245.476 - 115.409 - Mulheres 

atendidas 

0005/210

W 

1.050.740 344.025 752.007 196.728 5 - 2 - Grupos 

produtivos 

0006/210

W 

0 0 0 0 14.088 - 0 - Mulheres 

atendidas 

PNDTR mutirões realizados Fomento Mulher

Previsto Realizado

Análise dos 

indicadores 

2015 2016 2017 

Previsto Realizado Previsto Realizado Meta 
PNDTR 

Documentos 

emitidos 

247.107 252.289 250.000 176.612 150.000 

PNDTR Mutirões 

realizados 

1024 789 900 530 600 

PNDTR Mulheres 

atendidas 

242.792 119.569 150.000 86.367 98.000 

Fomento Mulher 0  9.064 0 3.772    

Legenda  Conforme planejado  Merece atenção  Desconforme 
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0007/210

W 

1.021.895 136.960 427,774 775.810 707 - 540 - Mulheres 

atendidas 

 

ii.e- Principais desafios para 2017. 

O principal desafio para a CGAT, situa-se na continuidade e ampliação da ATER específica para 

mulheres rurais e seu papel na construção de referenciais para o trabalho na perspectiva de gênero 

para a ATER geral.  

Neste sentido, torna-se importante estender a oferta de recreação infantil para todas as 

chamadas de ATER. Outro ponto, refere-se à gradativa participação das mulheres na ATER Geral. 

Assim, torna-se fundamental monitorar os dados de acesso, bem como, qualificá-los.  

O PNDTR continua sendo fundamental no acesso à cidadania para as mulheres rurais, tendo 

por desafio o maior acesso percentual de mulheres e a emissão de DAP – Declaração de Aptidão ao 

PRONAF. Ademais, ainda se necessita de estabelecimento de acordos de cooperação técnica com 

todos os Estados e Distrito Federal, como forma de facilitar a emissão de documentos, em especial do 

de identidade.  

 

iii. Conclusão 

iii.a- Avaliação do resultado 

Para além das ações específicas para mulheres rurais, a CGAT possui ações transversais que 

visam a incidir, qualificar e ampliar as ações da Sead com enfoque de gênero. O quadro de instabilidade 

institucional do último ano levou à números de execução abaixo do esperado. Diante disto, reafirma-

se a necessidade de continuidade de tais ações para os anos subsequentes.   

 

iii.b- Ações para melhoria de desempenho 

Retomada das Cirandas do PRONAF, visando debater as dificuldades enfrentadas pelas 

mulheres rurais no acesso ao crédito e quais os arranjos podem permitir o aumento de acessos.  

Ampliar o acesso à DAP, com ações de estímulo à emissão no âmbito dos mutirões do PNDTR.  

Lançamento de novas chamadas de ATER Mulheres. 

Lançamento da Chamada do Programa de Organização Produtiva. 

Articular com outros órgãos e instituições para a formatação e implantação dos quintais produtivos. 

 

3.1.11 - Promover o acesso dos povos e comunidades tradicionais às políticas produtivas e a garantia 

de direitos, contribuindo para o seu etnodesenvolvimento 

 

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: Solange Moreira da Costa, CPF. ***.172.176-**, Coordenadora-Geral de Políticas 

para Mulheres Rurais, Juventude e Povos e Comunidades Tradicionais 
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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 2016 em relação ao exercício de 2015. 

 Durante o ano de 2016, as ações na área de Ater quilombola se concentraram na gestão dos 

contratos originados dos editais nºs 06/2014 e 09/2012. O total de famílias quilombolas atendidas 

pelos serviços de Ater alcançou o número de 5.320 no ano. No campo de valorização da produção 

quilombola e do estímulo à sua comercialização, em 2016 a Secretaria Especial de Agricultura Familiar 

e do Desenvolvimento Agrário emitiu a permissão de uso do Selo Indígenas do Brasil para dezessete 

produtores quilombolas.  

Acerca das ações de Ater para atendimento a pescadores artesanais, encontravam-se vigentes, 

em 2016, dois contratos para atendimento a mil famílias no estado do Pará e duas mil e quinhentas 

famílias da Bahia, ambas no âmbito do Plano Brasil sem Miséria.  

A execução das atividades no Estado do Pará foi encerrada no mês de julho, enquanto na Bahia 

o contrato previa o atendimento das famílias até janeiro de 2017.  

O ano de 2016 foi consideravelmente impactado por restrições de ordem orçamentária e pela 

transição de governo, tendo sido o foco direcionado às ações de gestão dos contratos de Ater 

derivados das Chamadas lançadas em 2014 e 2015. Em relação à ATER Indígena o total de famílias 

indígenas atendidas por serviços de assistência técnica e extensão rural em 2016 atingiu o montante 

de 4.500.  

No campo de valorização da produção indígena e do estímulo à sua comercialização, em 2016 

a Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário emitiu a permissão de uso 

do Selo Indígenas do Brasil para quinze produtores indígenas.  

 

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 2016. 

 Em 2016 foram concedidas quinze permissões de uso do Selo Indígenas do Brasil. 

Comparativamente ao ano de 2015, quando foram concedidas apenas duas, pode-se constatar um 

considerável crescimento do número de permissões.  

Quanto à difusão do uso do Selo Quilombos do Brasil, em 2016 foram concedidas dezessete 

permissões. Comparativamente ao ano de 2015, quando foram concedidas trinta e três permissões, 

houve uma redução do número de permissões concedidas.   

Acerca da ampliação do acesso à DAP pelos povos e comunidades tradicionais, no ano de 2016 

foram emitidas 50.863 DAPs para povos e comunidades tradicionais, sendo 12.164 para extrativistas, 

6.995 para indígenas, 21.303 para pescadores e 10.401 para quilombolas. O número de DAPs ativas 

para PCTs em 31/12/2016 chegou a 297.162. 

O ano de 2016 foi fortemente impactado por restrições de ordem orçamentária e pelo 

processo de transição de governo. Nesse sentido, as ações se concentraram na gestão dos contratos 

de Ater derivados das Chamadas lançadas em 2012, 2013, 2014 e 2015. 

Dada a ênfase empregada na gestão dos contratos de Ater, a execução das demais atividades 

relacionadas à consecução dos objetivos acabou por ser impactada. Desta forma, as ações de 

capacitação para povos e comunidades tradicionais e suas organizações, visando à ampliação do 

acesso ao PAA e PNAE, bem como as de divulgação dos selos indígenas e quilombolas, não puderam 

ser realizadas conforme o planejado. 
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ii.c- Análise dos principais indicadores e macroprocessos, bem como contribuição de cada 

departamento/entidade externa para os resultados obtidos. 
 

Gráfico 11: Indicadores 23 e 24 

 
 

 

Gráfico 12: Indicadores 25 a 27 

 
 

Indicador 23. Números de Famílias dos Povos e Comunidades Tradicionais atendidas pela ATER. 

Indicador 24. Números de Selos Indígenas do Brasil emitidos. 

Indicador 25. Números de Selos Quilombos do Brasil emitidos. 

Indicador 26. Número de empreendimentos dos Povos e Comunidades Tradicionais atendidos pela 

ATER. 

Indicador 27. Número de DAPs emitidas para as famílias de Povos e Comunidades Tradicionais. 

 

 

Tabela 22 - Execução física dos indicadores 23 a 27 

 

Indicador 23 Indicador 24

Previsto Realizado

Indicador 25 Indicador 26 Indicador 27

Previsto Realizado

Análise dos 

indicadores 

2015 2016 2017 

Previsto Realizado Previsto Realizado Meta 

Indicador 23 16.860 - 37.500 12.160 37.500 

Indicador 24 - 2 50 15 50 

Indicador 25 33 33 150 17 150 

Indicador 26 - - 200 0 200 

Indicador 27 
- 

- 

 
25.000 50.683 25.000 

Legenda  Conforme planejado  Merece atenção  Desconforme 



 

 54 

Ei
xo

 C
id

ad
a

n
ia

 e
 Q

u
al

id
ad

e
 d

e
 v

id
a 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2016 SEAD

ii.d- Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nas principais ações orçamentárias 

relacionadas ao objetivo estratégico. 

 
Tabela 23 - Execução orçamentária dos indicadores 23 a 27 

 

 

ii.e- Principais desafios para 2017. 

No âmbito do desafio de ampliar quantitativamente e qualitativamente o atendimento a 

famílias de povos e comunidades tradicionais atendidas por assistência técnica e extensão rural, será 

necessário garantir a disponibilidade dos recursos orçamentários e humanos em um ano de provável 

persistência de restrições desta ordem. Em adição, se faz imprescindível retomar e aprofundar o 

diálogo com as instituições parceiras federais, tais como a Fundação Nacional do Índio, o Ministério do 

Desenvolvimento Social e Agrário e a Secretaria de Políticas para Promoção da Igualdade Racial, agora 

vinculada ao Ministério dos Direitos Humanos. 

 
iii. Conclusão 
iii.a- Avaliação do resultado 

Em 2016, a área de povos e comunidades tradicionais foi incorporada à Subsecretaria de 

Desenvolvimento Rural (SDR) da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento 

Agrário (Sead), e passou a integrar a Coordenação-Geral de Políticas para Mulheres Rurais, Juventude 

e Povos e Comunidades Tradicionais. 

O processo de transição política, somado às restritivas condições orçamentárias, teve forte 

impacto sobre a equipe responsável pela gestão das ações para povos e comunidades tradicionais, 

cuja drástica redução resultou na interrupção de uma série de ações. 

Considerada a imperiosa necessidade de gestão dos contratos de assistência técnica e 

extensão rural, priorizada devido à urgência que se impõe a ações que visam ao atendimento de 

famílias em situação de extrema pobreza, as demais atividades não puderam ser executadas em 

conformidade com o que consta do Planejamento Estratégico 2015-2018.  

 

iii.b- Ações para melhoria de desempenho 
Aperfeiçoamento dos processos de gestão interna, 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 da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário (DAP, Pronaf, 
Ater e etc); e maior interação com os bancos de dados já existentes, sejam esses internos (Sead) ou 
externos (demais órgãos do Governo Federal). 

Análise 
orçamentária 

Orçamento Físico 

Unidade de 
medida 

Previsto 

(LOA + adicionais) 

Realizado 

(empenho 

liquidado) 

Previsto Realizado 

Exercício RAP Exercício RAP Exercício RAP Exercício RAP 

210O.0009 5.123.712 5.823,088 - 792.448 5.000 - 75  Comunidades 

atendidas 

210O.000E 2.828.692 2.662.841 207.353 992.843 3.000 - 29  Comunidades 

atendidas 

210Y.0001 450.000 91.093 - - - - -   

210Y.0002 711.150 72.700 - - 367 - 1.405  Famílias 

beneficiadas 

210Y.0003 450.000 - -  - - -   
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3.1.12 - 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: Solange Moreira da Costa, CPF. ***.172.176-**, Coordenadora-Geral de Políticas 

para Mulheres Rurais, Juventude e Povos e Comunidades Tradicionais 

 

 

i. Análise 

ii.a- Definição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando 

os principais avanços obtidos no exercício de 2016 em relação ao exercício de 2015. 

No ano de 2016 foi instituído o Plano Nacional de Juventude e Sucessão Rural (Decreto nº 

8.736/2016). Sua construção iniciada em 2015, em estreito diálogo com a sociedade civil, resultou em 

um Plano composto por 64 metas em cinco eixos de atuação: Terra e Território; Trabalho e Renda; 

Educação do Campo; Qualidade de Vida; e Participação, Comunicação e Democracia; com prazo de 

vigência previsto de quatro anos; integrando ações de oito ministérios e com a estrutura de gestão 

coordenada pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário.  

Em relação à inclusão produtiva da juventude, foi dada continuidade à contratação de projetos 

do Edital da FBB e BNDES de fomento para associações e cooperativas de jovens rurais, tendo sido 

apoiados em 2016 um total de 50 projetos produtivos (contra 26 contratados em 2015). Por fim, foi 

contratada consultoria do PNUD específica para a elaboração de indicadores de monitoramento do 

Plano Nacional de Juventude e Sucessão Rural e de análise do acesso da juventude rural às políticas 

públicas. 

 
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 2016. 

No planejamento estratégico cinco estratégias foram destacadas para a melhoria das 
condições de vida da juventude rural, sendo elas: acesso à ATER; fortalecimento dos Comitês 
Territoriais de Juventude; apoio a projetos produtivos coletivos; acesso ao Pronaf; e assentamentos 
de jovens.  

Foram conquistados avanços em relação aos Comitês Territoriais de Juventude (de 20% em 

2015 para 40% em 2016) e ao apoio aos projetos produtivos coletivos (de 26 em 2015 para 50 em 

2016).  

Em relação à ATER, a chamada pública lançada em 2015, que beneficiaria 22.800 jovens com ATER 

específica, foi revogada no intuito de se construir um modelo de consenso, em que sejam consideradas 

as necessidades do órgão, as peculiaridades dos serviços de ATER e as recomendações do TCU, será 

elaborado novo edital, incorporando as recomendações do TCU e aperfeiçoando os procedimentos em 

que teriam sido verificadas inconsistências ou fragilidades. Tais melhorias serão discutidas com a 

Anater (Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural), a quem caberá a tarefa executiva 

de contratação e gerenciamento dos contratos de ATER, conforme estabelece a Lei nº 12.897/2013. 

  



 

 56 

Ei
xo

 C
id

ad
a

n
ia

 e
 Q

u
al

id
ad

e
 d

e
 v

id
a 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2016 SEAD

O percentual de jovens atendidos nas chamadas públicas de ATER apresentou recuo e se 

distanciou ainda mais da meta de 25% (12% em 2015 para 9% em 2016), bem como o acesso da 

juventude às linhas de crédito do Pronaf, cuja meta era 260.000 contratos (202.161 em 2015 para 

171.741 em 2016). Do mesmo modo, apresentou forte recuo o acesso de jovens aos novos lotes da 

reforma agrária (41% em 2015 para 26% em 2016), implicando no não alcance da meta de 30% que 

havia sido superada em 2015.  

 

ii.c- Análise dos principais indicadores e macroprocessos, bem como contribuição de cada 

departamento/entidade externa para os resultados obtidos. 

   
Gráfico 13: Indicadores 28 a 32 

 
 

 

Indicador 28. Jovens atendidos (as) em Chamadas Públicas de ATER – O percentual refere-se ao total 

de jovens atendidos (as) com ATER - Sead e Incra -  sobre o total geral de pessoas acompanhadas por 

ATER. Os dados são fornecidos pela CGMI e SAF da base de dados do SIATER. 

Indicador 29. 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 30. 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 

SDR a partir dos relatórios das assessorias territoriais vinculadas aos NEDETs. 

Indicador 31. 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 32. Projetos produtivos coletivos de jovens apoiados – O número refere-se à quantidade de 

projetos produtivos coletivos de jovens rurais apoiados. Todos eles se referem ao fomento 

disponibilizado pelo Edital de Seleção Pública nº 2015/008 da FBB e BNDES. 

 

Tabela 24 - Execução física dos indicadores 28 a 32 

Análise dos 

indicadores 

2015 2016 2017 

Previsto Realizado Previsto Realizado Meta 

Indicador 28 25% 12% 25% 9% 25% 

Indicador 29 250.000 202.161 260.000 171.641 270.000 

Indicador 30 9.6% 20% 25% 40% 46% 

Indicador 28 Indicador 29 Indicador 30 Indicador 31 Indicador 32

Previsto Realizado
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Indicador 31 30% 41% 30% 26% 30% 

Indicador 32 Edital lançado 26 60 50  60 

Legenda  Conforme planejado  Merece atenção  Desconforme 

 

 

ii.d- Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nas principais ações orçamentárias 

relacionadas ao objetivo estratégico. 

 Não há ações orçamentárias diretamente vinculadas aos resultados físicos mensurados, pois 

tratam-se de metas de atendimento do público jovem (15 a 29 anos) em programas executados para 

o público geral (ATER, Pronaf, Reforma Agrária e Gestão Social territorial), ou de projeto com recurso 

de outros órgãos (Edital FBB/BNDES nº 2015/008 de apoio a organizações produtivas coletivas da 

juventude).  

 

ii.e- Principais desafios para 2017. 

Dar continuidade à implementação do Plano Nacional de Juventude e Sucessão Rural, por meio 

da repactuação de compromissos com as diferentes áreas da Sead e os demais sete ministérios 

envolvidos na execução das 64 ações do Plano.  

 

iii. Conclusão 

iii.a- Avaliação do resultado 

Dos cinco indicadores destinados a aferir os resultados da promoção de políticas para 

fortalecimento da autonomia e a emancipação da juventude rural, contribuindo para a sucessão rural, 

ultrapassamos a meta percentual quanto ao número de territórios com Comitês de Juventude sobre o 

total de Territórios Rurais atingindo um patamar de 40%. Em relação ao indicador relacionado com a 

quantidade de projetos produtivos coletivos de jovens rurais apoiados alcançamos o quantitativo de 

50, ficando próximo da meta de 60. 

Quanto aos indicadores que remetem para os resultados alcançados tendo como parâmetros 

“Jovens atendidos em Chamadas Públicas de ATER”; “Jovens beneficiários do Pronaf”; e “Jovens 

beneficiários da Reforma Agrária em novos assentamentos”, apesar dos nossos esforços não 

obtivemos quantitativos satisfatórios. 

Este desempenho não satisfatório, em grande parte, é resultado das diversas alterações 

ocorridas no antigo MDA, atual Sead, que causaram, dentre outros, reorganização interna e 

redefinição de prioridades, inclusive com a incorporação da área de juventude à estrutura da SDR. Do 

mesmo modo, a articulação com os demais órgãos que integram o plano para o cumprimento das 

metas também foi comprometida pelas mudanças de gestão em toda a Esplanada 

 

iii.b- Ações para melhoria de desempenho 

Aprimoramento dos processos internos de gestão, bem como das estratégias de articulação 

com as demais áreas da Sead e ministérios que integram o Plano Nacional de Juventude e Sucessão 

Rural. 

 

 

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

políticas públicas da Sead 

 

i. Descrição 

Descrição geral  
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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 da Sead, isto 

é, levar as decisões sobre as políticas para debate nestes Colegiados, bem como receber e 

processar informações sobre o andamento das políticas oriundas destes, visando a articulação 

com outras políticas públicas. A responsabilidade da SDR pelo alcance deste objetivo está 

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

programas da Sead que deverão adotar a abordagem territorial, esse grupo será constituído por 

meio de Portaria. 

Responsável: Marcelo Rodrigues Martins, Subsecretário de Desenvolvimento Rural, CPF 

***.046.716-**. 

 

 

ii. Análise 

ii.a- Definição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando 

os principais avanços obtidos no exercício de 2016 em relação ao exercício de 2015. 

 A priorização da abordagem territorial nas políticas partiu da constatação de que, apesar de 

ser um dos pilares da política territorial e ser alvo de articulação com outros órgãos federais, esta não 

vinha sendo aplicada com toda a abrangência que poderia ter nas demais políticas para o meio rural. 

Tomada esta decisão, foi ainda necessário continuar os esforços no fortalecimento das estruturas e 

procedimentos que dão sustentação à abordagem territorial, permitindo um funcionamento pleno das 

instâncias de discussão da política territorial – os Colegiados Territoriais. 

 Neste sentido, ao longo de 2016, as ações da SDR se concentraram no apoio aos Colegiados 

Territoriais por meio de uma parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico – CNPq, para o funcionamento dos Núcleos de Extensão em Desenvolvimento Territorial 

(NEDET), ao mesmo tempo em que foi dada continuidade às políticas já territorializadas (Proinf e 

Projeto Dom Helder Câmara), de modo a fortalecer e gerar as condições para um bom fluxo de atuação 

dos Colegiados.  

 O apoio dos NEDET, mediante assessoria técnica e de logística, permitiu que no exercício em 

análise 185 Colegiados Territoriais realizassem 923 reuniões de suas institucionalidades, fortalecendo 

os processos de gestão social e de discussão sobre implementação de políticas públicas.   

 Como resultado, identifica-se a criação e funcionamento de câmaras temáticas nos colegiados 

territoriais com ênfase nas necessidades e prioridades locais. Com base nos relatórios das assessorias 

dos NEDET, pode-se destacar as principais políticas que foram discutidas e monitoradas pelos 

colegiados territoriais: apoio à infraestrutura produtiva (Proinf), Programa de Aquisição de Alimentos 

(PAA), Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE); Programa Nacional de Documentação da 

Trabalhadora Rural (PNDTR) e Pronatec Campo, que correspondem a programas e ações de 

competência total ou parcial da Sead. 

 

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 2016. 

 Em 2016 ocorreu a recuperação do dinamismo dos Colegiados Territoriais e demais instâncias 

que compõem a política territorial, com a continuidade do Projeto NEDET, mediante recursos 

repassados em 2015, com previsão de execução até dezembro de 2016.  

 Foi realizado termo aditivo ao projeto com recursos de 2016, prevendo sua extensão para o 

primeiro semestre de 2017. A gestão social se intensificou pela criação de espaços específicos de 

discussão de temas de interesse dos territórios – câmaras técnicas e comitês setoriais.  

 Em 2016 identificou-se a criação e funcionamento de 567 câmaras técnicas e comitês setoriais, 

englobando mais de 4.486 representações de instituições, funcionando como espaços de discussão 

sobre temas ou sobre grupos específicos, que realizaram em 2016 cerca de 612 reuniões. 
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ii.c- Análise dos principais indicadores e macroprocessos, bem como contribuição de cada 

departamento/entidade externa para os resultados obtidos. 

 

 
Gráfico 14: Indicadores 33 e 34 

 
 

Indicador 33: Percentual de programas da Sead com normativo que estabeleça a discussão nos 

colegiados territoriais 

Indicador 34a: Percentual de colegiados territoriais que discutiu o Proinf 

Indicador 34b: Percentual de colegiados territoriais que discutiu o Projeto Dom Helder Câmara 

Indicador 35: Percentual de execução orçamentária da Sead decorrente da discussão nos colegiados 

territoriais 

Tabela 25 - Execução física dos indicadores 33 a 35 

Análise dos 

indicadores 

2015 2016 2017 

Previsto Realizado Previsto Realizado Meta 

Indicador 33 9% 10% 20% 10% 30% 

Indicador 34a 100% 81% 100% 83% 100% 

Indicador 34b 100% 100% 100% 100% 100% 

Indicador 35 - 1% - - - 

Legenda  Conforme planejado  Merece atenção  Desconforme 

 

ii.d- Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nas principais ações orçamentárias 

relacionadas ao objetivo estratégico. 

 

Tabela 26 - Execução orçamentária dos indicadores 33 a 35 

Análise 

orçament

ária 

Orçamento Físico 

Unidade 

de 

medida 

Previsto 

(LOA + adicionais) 

Realizado 

(empenho 

liquidado) 

Previsto Realizado 

Exercício RAP Exercíci

o 

RAP Exercíc

io 

RAP Exercíci

o 

RA

P 

indicador 33 indicador 34a indicador 34b

Previsto Realizado
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210X.0001  11.000.00

0  
41.543 2.139.39

5  
1.646 6.875  - 9.353  - Família 

Beneficiada 

  
210X.0006  11.358.16

7  

54.708.0

63 

0 22.274.3

76 

70  - 0 - Projeto 

Apoiado  

210X.0009  11.373.92

8  

50.222.3

46 

479.872 17.584.7

36 

70 - 4 - 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. 

 

ii.e- Principais desafios para 2017. 

As mudanças políticas e institucionais do governo brasileiro, ocorridas no segundo semestre 

de 2016, que levaram à transformação do antigo MDA em Secretaria Especial de Agricultura Familiar 

e do Desenvolvimento Agrário – Sead, também geraram um processo de revisão das diretrizes e ações 

anteriormente propostas, levando ao cancelamento do repasses de recursos de 2016.  

A antiga Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT), nas mudanças institucionais realizadas em 

2016, foi transformada em Subsecretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), definindo novas diretrizes 

de atuação. Novas orientações estão sendo definidas para a atuação da Sead com base em novo 

Planejamento Estratégico para a atual gestão, o principal desafio para 2017 é a redefinição do papel 

da abordagem territorial no âmbito da atuação da SDR. 

 

iii. Conclusão 

iii.a- Avaliação do resultado 

Apesar do avanço alcançado no processo de ampliação do escopo de políticas públicas 

discutidas nos territórios (conforme descrito no item ii.a), não houve a formalização de normativos 

específicos que estabeleçam a discussão nos colegiados territoriais, permanecendo somente o Proinf 

e Projeto Dom Helder Câmara com normativos específicos.  

 Houve uma leve melhora no percentual de colegiados territoriais que realizaram discussões 

do Proinf, destacando-se que nos 185 territórios assessorados por NEDET, a discussão sobre o Proinf 

ocorreu em todos os territórios, embora alguns não tenham apresentado proposta quando da 

divulgação do edital. Houve discussão nos colegiados territoriais em todos territórios abrangidos pelo 

Projeto Dom Helder.  Não foi possível fazer o cálculo para o indicador (Percentual de execução 

orçamentária da Sead decorrente da discussão nos colegiados territoriais), em razão de não estar 

estabelecido junto às demais áreas do Sead quais programas e ações são passíveis de territorialização, 

podendo então compor o indicador. 

 

iii.b- Ações para melhoria de desempenho 

A nova gestão da Sead realizou, no segundo semestre de 2016, a discussão de um novo 

Planejamento Estratégico para a Sead. Deve-se, agora, promover a reorganização das ações 

anteriormente realizadas para atendimento aos novos objetivos e prioridades estabelecidos. 

 

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

saberes locais 

i. Descrição 

Descrição geral  
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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: MARINALVA OLIVIA MARTINS SOARES – CPF ***.778.156-** - Coordenação-Geral de 

Inovação, Sustentabilidade e Metodologia de Assistência Técnica e Extensão Rural e Thais 

Cristini Voltolini, ***.522.038-**, Coordenadora-Geral de Gestão e Articulação de Políticas 

Públicas da Secretaria de Desenvolvimento Rural-Sead 

 

ii. Análise 
ii.a- Definição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando 

os principais avanços obtidos no exercício de 2016 em relação ao exercício de 2015. 

 Em 2016, foram formalizadas duas parcerias da área de Inovação. A primeira é um TED com a 
Embrapa cujo objetivo é fortalecer o processo de inovação na agricultura familiar, integrando ATER, 
pesquisa, ensino e agricultura familiar. Para tal, orienta processos de identificação e sistematização de 
referências, a realização de eventos de concertação e temáticos e o apoio a estruturação de redes 
visando ampliar a construção e disponibilização de conhecimentos e tecnologias na agricultura 
familiar.  
 Complementarmente, apresenta-se o esforço desenvolvido pela SAF com o lançamento de 
editais com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), que resultaram 
na criação de mais de 100 Núcleos de Pesquisa e Extensão em Agroecologia, experiências inovadoras 
tanto no que se refere à integração ensino, pesquisa e extensão, como na construção e 
compartilhamento de conhecimentos.  
No final de 2016, foi elaborado um TED com o CNPq, em parceria com o Mapa, MCTIC e MEC, no valor 
de 10,7 milhões de reais sendo a contribuição da Sead da ordem de 3,7 milhões de reais. 
 No que concerne ao Programa Arca das Letras, durante o ano de 2015 foram implantadas 473 
Biblioteca Rurais, e em 2016 o Programa implantou 375 bibliotecas. Deste total, 363 bibliotecas foram 
implantadas em territórios rurais (303 bibliotecas em territórios rurais pertencentes ao Programa 
Territórios da Cidadania). Do total de bibliotecas implantadas, 270 bibliotecas foram entregues em 
comunidades do Semiárido brasileiro, por meio da parceria celebrada com a Embrapa em 2015.  O 
Programa atendeu 196 comunidades de Agricultores Familiares, 49 Remanescentes de Quilombos, 27 
EFAs, 14 Projetos de Assentamento do Incra, 13 Comunidades Indígenas, 11 Casas Familiares Rurais e 
10 comunidades do PNCF. Além disso, como resultado do monitoramento das bibliotecas por telefone, 
foram enviados 201 complementos de acervos para comunidades de todas as regiões brasileiras. O 
Programa atingiu 94 municípios que ainda não haviam recebido bibliotecas rurais. Quanto à formação 
de agentes de leitura, em 2015 foram capacitados 736, e em 2016 houve a formação de 617 agentes. 
 
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 2016. 

 Um dos pilares da inovação é o esforço para integração ensino, pesquisa e extensão e 
agricultura familiar, nesse sentido, a Sead tem apoiado projetos de pesquisa e desenvolvimento 
executados pela Embrapa e organizações estaduais de pesquisa. Além dos projetos de pesquisa, esta 
parceria tem sido responsável pela criação de ambientes de discussão e construção da inovação para 
a agricultura familiar. 

Já o Arca das Letras iniciou o ano de 2016 com 11.029 bibliotecas implantadas em 2.417 
municípios, mais de dois milhões e trezentos e quinze mil livros disponibilizados a mais de um milhão 
e duzentas e setenta e cinco mil famílias. Para alcançar a meta estabelecida no PPA 2016-2019, definiu-
se no Planejamento Estratégico a implantação de 800 bibliotecas Arca das Letras em 2016. No ano de 
2016, foram implantadas 375 bibliotecas, o que corresponde a 47% da meta. Os principais fatores que 
contribuíram para este resultado foram a instabilidade política e a redução da equipe de trabalho. 
Sendo assim, o Programa finalizou o ano de 2016 com a marca de 11.404 bibliotecas implantadas em 
2.509 municípios desde a sua criação, disponibilizando mais de dois milhões e quatrocentos mil livros 
a mais de um milhão e duzentas e oitenta mil famílias.  
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RELATÓRIO DE GESTÃO 2016 SEAD

 

ii.c- Análise dos principais indicadores e macroprocessos, bem como contribuição de cada 

departamento/entidade externa para os resultados obtidos. 

 
Gráfico 15: Indicadores 36 a 39 

 
  

Indicador 36. Número de eventos 

Indicador 37. Número de participantes em eventos 

Indicador 38. Número de tecnologias e métodos 

Indicador 39. Número de Arcas das Letras implantadas 

 

Tabela 27 - Execução física dos indicadores 36 a 39 

Análise dos 

indicadores 

2015 2016 2017 
Previsto Realizado Previsto Realizado Meta 

Indicador 36 - 1.035 - 731 - 

Indicador 37 - 13.000 - 1.500 - 

Indicador 38 - 367 - 90 - 

Indicador 39 700 473 800 375 850 

Legenda  Conforme planejado  Merece atenção  Desconforme 

 

ii.d- Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nas principais ações orçamentárias 

relacionadas ao objetivo estratégico. 

 

Tabela 28 - Execução orçamentária dos indicadores 36 a 39 

Análise 

orçamentária 

Orçamento Físico 
Unidade 

de 

medida 

Previsto 

(LOA + adicionais) 

Realizado 

(empenho 

liquidado) 

Previsto Realizado 

Exercício RAP Exercício RAP Exercício RAP Exercício RAP 

Ação 210X/0007 22.000  0  0  0   

 210O - PO 000F - 

TECNOLOGIAS  

                      

3.793.600  

                  

5.846.575  

          

253.072  

         

1.249.156  

                   

25  

               

-    

                          

1  

                      

1  

PROJETO 

APOIADO 

 

Indicador 36 Indicador 37 Indicador 38 Indicador 39

Previsto Realizado
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RELATÓRIO DE GESTÃO 2016 SEAD

Mesmo sem a execução do orçamento, foram implantadas 375 bibliotecas por meio de 

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 2017. 

 Após a criação de estratégia de inovação que resultou em uma política de inovação na 
agricultura familiar, se faz necessário consolidar o que foi construído. Isto é, tornar ativos os grupos 
gestores estaduais, consolidar a rede de pesquisadores, docentes, extencionistas e agricultores 
familiares referência, e o banco de unidades de referência na agricultura familiar. Isto permitirá dar 
continuidade a dinâmica de inovação e apoiar a formação de agentes de Ater. 

No caso do Programa Arca das Letras o principal objetivo para 2017 será a celebração dos 
acordos com órgãos e entidades governamentais visando a garantir repasse de acervos técnicos e 
publicações para compor as novas bibliotecas a serem implantadas (Ex: MEC, MINC, MAPA, CÂMARA 
E SENADO) e ampliar o acervo conforme os temas demandados pelas comunidades, além de celebrar 
novas parcerias federais para a confecção dos móveis Arca das Letras. O monitoramento das 11.404 
bibliotecas implantadas é outro grande desafio do objetivo. 
 

iii. Conclusão 

iii.a- Avaliação do resultado 

No período logrou-se desenvolver uma estratégia de integração pesquisa, ensino e Ater para 
o processo de inovação na agricultura familiar. Isso resultou em uma política de inovação para a 
agricultura familiar, que inclui conceito, rede de inovação, referências na agricultura familiar, e grupos 
gestores nos estados. 

No ano de 2016, o Programa Arca das Letras implantou 375 bibliotecas, o que corresponde a 
47% da meta. Um dos principais fatores que contribuiu para este resultado foi a instabilidade política, 
que resultou na extinção do Ministério do Desenvolvimento Agrário, a incerteza quanto a continuidade 
das políticas públicas conduzidas pelo MDA e a redução da equipe de trabalho. A crise econômica na 
qual o país mergulhou também afetou o Programa, reduzindo a quantidade de doações de livros para 
as bibliotecas, principalmente na categoria de livros infantis. Destacamos como avanços em 2016 que 
94 municípios acessaram ao Programa Arca das Letras pela primeira vez e o monitoramento via 
telefone de aproximadamente 60% das bibliotecas já implantadas. 
 

iii.b- Ações para melhoria de desempenho 

É fundamental dotar a política de inovação de uma coordenação com equipe técnica capaz de 
monitorar o processo de inovação e elaborar instrumentos de promoção da estratégia de inovação na 
agricultura familiar. Ainda, alocar recursos nas organizações de Ater, Pesquisa e Ensino para 
implementar ações de inovação na agricultura familiar.  

Para o Programa Arca das Letras se pretende 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 para a confecção dos móveis Arca 
visando controle e atendimento da demanda; aprimorar o processo de formação de agentes de leitura, 
uma vez que eles são peças chave para a efetividade do Programa; capacitar novos colaboradores na 
DFDAs para fortalecer as ações do Programa no âmbito da divulgação, monitoramento e implantação 
de novas bibliotecas.  

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

e sociedade civil, para formulação e controle social de políticas públicas 
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RELATÓRIO DE GESTÃO 2016 SEAD

i. Descrição 

 
i. Análise 
ii.a- Definição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando 

os principais avanços obtidos no exercício de 2016 em relação ao exercício de 2015. 

Ao longo de 2016 as ações da SDR tiveram como ação estruturadora a continuidade do 
funcionamento dos Núcleos de Extensão em Desenvolvimento Territorial (NEDET), responsáveis pela 
assessoria aos Colegiados Territoriais, produzindo dados e informações, gerando e difundindo 
conhecimentos, métodos e tecnologias sociais; e apoiando o monitoramento e implementação de 
políticas públicas junto aos territórios.   

Assim, 185 Núcleos que foram criados no período de 2013 a 2014, com continuidade em 2015, 
em cooperação técnica com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq, 
em parceria com 54 Universidades e Institutos Federais e atendendo a todas as unidades da federação, 
tiveram sua atuação continuada durante 2016.   

Destaque-se 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 esteve sob 
reorganização durante o período de 2016. 

 
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 2016. 

Resultados importantes foram alcançados em 2016 para o fortalecimento da gestão social e 
articulação de políticas públicas nos territórios tais como: o suporte técnico e de logística para a 
realização de 923 reuniões das institucionalidades (plenárias e reuniões de Núcleos Dirigentes e  
Núcleos Técnicos); a realização de atividades visando a qualificação dos integrantes dos colegiados por 
meio de 279 oficinas de formação, 207 seminários e 150 encontros de intercâmbio, bem como o 
suporte para a discussão, elaboração e apresentação de projetos de infraestrutura produtiva apoiados 
pelo Proinf. Até o ano de 2015 o número de atividades realizadas compreendendo os itens acima 
somaram 726 reuniões das institucionalidades. 

A gestão social das políticas públicas nos territórios também se intensificou pela criação de 
espaços específicos de discussão de temas de interesse dos territórios – câmaras técnicas e comitês 
setoriais. Em 2016 identificou-se a criação e funcionamento de 567 câmaras técnicas e comitês 
setoriais, englobando mais de 4.486 representações de instituições, funcionando como espaços de 
discussão sobre temas ou sobre grupos específicos, que realizaram em 2016 cerca de 612 reuniões. 
Nos períodos de 2014/2015 o número de câmaras técnicas identificadas foi de 272. 

A participação de públicos específicos também foi incentivada pela criação de comitês 
setoriais, onde destaca-se a ampliação da participação de mulheres, com a criação de 114 comitês de 
mulheres e a elaboração e apresentação de projetos ao edital do Proinf destinado a este público.  Esta 
mobilização foi resultado dos trabalhos realizados pela atuação de 98 Assessoras Territoriais de 
Gênero (ATGe) contratadas no âmbito dos NEDET. 
  

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: Marcelo Rodrigues Martins, Subsecretário de Desenvolvimento Rural,  

CPF ***.046.716-**. 
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ii.c- Análise dos principais indicadores e macroprocessos, bem como contribuição de cada 
departamento/entidade externa para os resultados obtidos. 
 

Gráfico 16 - Indicador 40 

 
 

Indicador 40: Percentual de territórios rurais com apoio para sua atuação na gestão social 

 

Tabela 29 - Execução física dos indicadores 40 e 41 

 

 

Em 2016, para atendimento à elaboração do indicador do resultado da gestão social foi criado 
o “Grupo de Trabalho para propor novas sistemáticas de coleta, armazenamento e utilização dos 
indicadores da Secretaria de Desenvolvimento Territorial”, por meio da Portaria nº 001, de 02 de 
fevereiro de 2016.   

O resultado deste trabalho foi a identificação do Índice de Gestão Social – IGS, como indicador 
capaz de analisar a gestão social nos territórios rurais, identificando problemas e aspectos positivos 
em cada território. A metodologia de coleta de dados e de cálculo de um Índice de Gestão Social - IGS,  
bem como de sua variação nacional e regional, para possibilitar análises com recortes diversos, foi 
proposta com base na parceria com as equipes técnicas dos Núcleos de Extensão em Desenvolvimento 
Territorial - NEDET.  

O IGS remete a análise do funcionamento dos Colegiados Territoriais, permitindo aferir a 
situação das articulações e recursos que possibilitam a gestão social dos territórios a partir de três 
dimensões: participação e mobilização; funcionamento do Colegiado como estrutura de governança; 
e impactos do seu funcionamento. 

Para a coleta dos dados que compõem o IGS, no 3º Encontro da Coordenação Nacional dos 

NEDET (abril a maio de 2016) foi pactuado com os NEDET a metodologia de aplicação do formulário 

do IGS, composto de 55 questões a serem aplicadas aos representantes dos colegiados territoriais 

(denominado Questionário), e para a elaboração de uma Ficha Perfil do Colegiado Territorial onde são 

coletadas informações referentes à dinâmica do mesmo nos últimos 12 meses. 

  

indicador 40

Previsto Realizado

Análise dos indicadores 2015 2016 2017 

Previsto Realizado Previsto Realizado Meta 

Indicador 40 100% 100% 100% 78% - 

Indicador 41 - - - - - 

Legenda  Conforme planejado  Merece atenção  Desconforme 
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A aplicação da coleta de dados para o IGS nos colegiados territoriais ocorreu a partir de junho 

de 2016, tendo como contexto as mudanças do governo federal e o período eleitoral (de julho a 

outubro de 2016), no qual não é factível a realização de plenárias nos colegiados territoriais em função 

de limitações impostas pelo contexto eleitoral.  

Até o momento 139 territórios tiveram seus formulários aplicados e entregues, com 3.927 

entidades entrevistadas, representando 75% da totalidade dos territórios apoiados por NEDET. Estas 

informações estão sendo lançadas em base de dados para posterior consolidação do índice e geração 

da análise correspondente pela SDR, que realizará em 2017 parceria com uma Universidade para a 

definição de metodologia e técnicas estatísticas para aplicação das fórmulas e construção do IGS. 

 

ii.d- Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nas principais ações orçamentárias 

relacionadas ao objetivo estratégico. 

Tabela 30 - Execução orçamentária dos indicadores 40 e 41 

 

 
ii.e- Principais desafios para 2017. 

A antiga Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT), nas mudanças institucionais 
realizadas em 2016, foi transformada em Subsecretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), definindo 
novas diretrizes de atuação. O principal desafio para 2017 é a redefinição da estratégia de gestão e 
articulação de políticas públicas para o desenvolvimento rural a ser desenvolvida pela SDR, bem como 
os mecanismos de apoio para o funcionamento dos Colegiados Territoriais e de outras instâncias que 
participam do desenvolvimento rural.  A finalização dos trabalhos referentes à coleta de dados, cálculo 
do Índice de Gestão Social – IGS e sua análise para o conjunto de territórios avaliados permitirá ter 
uma visão do diagnóstico dos Colegiados Territoriais, do seu funcionamento, dificuldades e resultados. 
 

iii. Conclusão 
iii.a- Avaliação do resultado 

A atuação no apoio ao funcionamento dos colegiados territoriais se dá, em especial por meio 
da parceria na constituição dos NEDET, executado através de termo de execução descentralizada 
com o CNPq.   

Estava prevista a ampliação da parceria em 2016 para a contratação de NEDET para os 54 

territórios ainda sem apoio, no entanto, as mudanças de gestão e institucionais e as dificuldades 

financeiras interromperam o processo.  

  

Análise 

orçamentá

ria 

Orçamento Físico 

Unidade 

de 

medida 

Previsto 

(LOA + 

adicionais) 

Realizado 

(empenho 

liquidado) 

Previsto Realizado 

Exercíc

io 

RAP Exercíc

io 

RAP Exercíc

io 

RAP Exercíc

io 

RA

P 
210X.0003 3.012.64

4 

4.374.90

0 

0 1.668.42

0 

30 - 0 - Território 

apoiado 

210X.0005 2.600.00

0 

2.573.22

0 

0 1.136.24

5 

29 - 0 - Empreendi

mento 

apoiado 

210X.000A 2.800.00

0 

8.940.68

7 

0 8.938.51

6 

31 - 0 - Empreendi

mento 

apoiado 

210X.000B 5.000.00

0 

6.894.11

9 

2.119.87

2 

6.871.75

9 

50 - 18 - Território 

apoiado 
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A outra modalidade de apoio aos Colegiados Territoriais, mediante convênios com Estados e 

ONGs, no curso de 2016 não foi renovada, na medida do término dos contratos vigentes. Pelas razões 

acima citadas, houve uma redução no percentual de atendimento dos territórios para 78%. 

De forma geral, as ações realizadas pela SDT/SDR ao longo de 2016 permitiram consolidar a 

atuação dos Colegiados, para que esses contribuíssem na implementação das políticas de 

desenvolvimento rural propostas pelo Sead.  

 

iii.b- Ações para melhoria de desempenho 

A nova gestão da Sead realizou, no segundo semestre de 2016, a discussão de um novo 

Planejamento Estratégico para a Sead. Deve-se, agora, promover a reorganização das ações 

anteriormente realizadas para atendimento aos novos objetivos e prioridades estabelecidos. 

 

 

3.1.16 – Implantar a gestão a participativa da SEAD 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 Rural Sustentável e Solidário (PNDRSS) 

Responsável: Valdir Correia/CPF: ***.228.721-**/ Secretário do CONDRAF 

 

ii. Análise 

ii.a- Definição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando 

os principais avanços obtidos no exercício de 2016 em relação ao exercício de 2015. 

Entre as principais ações desempenhadas pelo Condraf em 2015/2016, destacamos a participação 

efetiva na elaboração do Plano Safra - 2015/2016, garantindo espaço de diálogo democrático com a sociedade 

civil; a participação efetiva na elaboração do Estatuto Social e Contrato de Gestão da Agência Nacional de 

Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater) garantindo que a sociedade civil também pudesse atuar na 

proposta de formato da Anater, de forma a propiciar transparência e adequação da nova agência às necessidades 

concretas do setor; a convocação da 2ª Conferência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na 

Agricultura Familiar e na Reforma Agrária - 2ª Cnater; a realização do “Diálogos Condraf - Seminário sobre Nova 

Ruralidade e Desenvolvimento Territorial”; e a criação do Grupo Temático para Reformulação do Conselho, a fim 

de tornar sua estrutura mais adequada às necessidades do desenvolvimento rural sustentável baseado em 

diálogo democrático. 

 

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 2016. 

A operacionalização das ações para 2016 ficou comprometida no cenário de mudanças institucionais no 

país, ocasião em que houve mudança no Governo Federal, com o impedimento da Presidente Dilma Roussef e, 

consequentemente, a permanência do Vice-Presidente Michel Temer, gerando logo no primeiro momento de 

Governo interino substituições no comando dos órgãos federais e também reforma administrativas com ajustes 

que incidem nas pastas e nos programas.   

 Neste contexto, inserem-se as mudanças no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) 

que foi extinto, permanecendo a Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, 

vinculada à Casa Civil da Presidência da República. Com a mudança de governo, ocorreram também alterações 

nas políticas e isto comprometeu as ações planejadas, implicando neste caso, no monitoramento do PNDRSS.  
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ii.c- Análise dos principais indicadores e macroprocessos, bem como contribuição de cada 

departamento/entidade externa para os resultados obtidos. 

 O acompanhamento do índice de implementação do Plano não foi realizado em 2016. 

 

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

ao objetivo estratégico. 

 Não se aplica. 

 

ii.e- Principais desafios para 2017. 

 1. Reformulação do CONDRAF (retomada das reuniões ordinárias do CONDRAF) 

- Edição do novo Decreto que trata da reformulação; 

2. Implementação da Rede Nacional de Conselhos de Desenvolvimento Rural Sustentável;  

3. Estruturação do curso de capacitação on-line dos Conselheiros da Rede Nacional de Conselhos de 

Desenvolvimento Rural Sustentável;  

4. Atualização do PNDRSS.  

 

iii. Conclusão 

iii.a- Avaliação do resultado 

Conforme já mencionado, as recentes mudanças institucionais que culminaram na extinção do 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e na estruturação da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e 

do Desenvolvimento Agrário, vinculada à Casa Civil da Presidência da República acabaram por comprometer o 

andamento das ações previstas para 2016. Cumpre destacar que o PNDRSS conta com ações de diversos outros 

órgãos e institucionalidades que também foram reestruturadas e/ou passaram por substituições no comando.  

 

iii.b- Ações para melhoria de desempenho 

 Para assegurar a reunião e processamento de todas as informações necessárias, recomenda-se a criação 

de um sistema de informações para o gerenciamento do PNDRSS.



 

 69 

Es
tá

gi
o

 d
e

 Im
p

le
m

e
n

ta
çã

o
 d

o
 P

la
n

e
ja

m
e

n
to

 E
st

ra
té

gi
co

 

 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2016 SEAD

3.23.23.23.2----    Informações sobre a gestãoInformações sobre a gestãoInformações sobre a gestãoInformações sobre a gestão    
Para cada objetivo estratégico, na perspectiva dos resultados e das formas de atuação: 

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: Rodival Felinto Barbosa – CPF: ***.203.351-** – Coordenador-Geral de Planejamento, 

Orçamento, Finanças e Contabilidade da Subsecretaria de Planejamento e Gestão - 

CGPOFC/SPG/Sead/CC/PR (MDA). 

 

ii. Análise 
ii.a- Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando 
os principais avanços obtidos no exercício de 2016 em relação ao exercício de 2015. 
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 2016 impactou na realização eficaz 
deste objetivo, pois não proporcionou alternativas para ampliarmos os recursos disponíveis, apenas 
assegurá-los com redução dos valores. 
 

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 então Ministério, atual Secretaria). 
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Gráfico 17: Indicadores Orçamentário e Financeiro 
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RELATÓRIO DE GESTÃO 2016 SEAD

 
Tabela 31 - Execução física dos indicadores de Gestão 1 e 2 

Análise dos 
indicadores 

2015 2016 2017 
Previsto Realizado Previstos Realizados Metas 

Índice de 
Execução 
Orçamentária 

99% 99,03% 99% 97% 99% 

Índice de 
Execução 
Financeira 

90% 98,22% 90% 98% 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$ 1.700.821.045); Limite Orçamentário total (R$ 1.760.355.516). Já o 
indicador financeiro envolve a razão entre as variáveis: Valor pago total (R$ 2.027.620.000); Limite 
Financeiro total (R$ 2.074.631.000). Portanto, em comparação à meta estabelecida para o ano de 
2016, pode-se concluir que atendeu conforme o planejado, considerando ainda que houve execução 
financeira acima do percentual 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 2016 em relação ao limite financeiro disponibilizado para o 
então Ministério, atual Secretaria. Porém, houve limitações orçamentárias e financeiras no ano que 
não auxiliaram na busca pela ampliação dos recursos. Para 2017, a meta foi retirada do planejamento 
estratégico haja vista que o seu resultado não está dentro da governabilidade da Secretaria Especial. 
 
 
3.2.2- Assegurar a infraestrutura compatível com as atribuições do MDA e do INCRA 

 
i. Descrição 
 

Descrição geral  

Buscar a adequação e implementação da infraestrutura adequada e necessária às áreas de competência da 
Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (antigo Ministério do 
Desenvolvimento Agrário – MDA), trazendo melhor qualidade e suporte para o desenvolvimento das 
atividades dos servidores, assim contribuindo para a política e missão da Sead. 

Responsável: Aline Ferreira de Pontes – CPF ***.496.681-** – Coordenadora de Logística - 
CLOG/CGARH/SPG/Sead/CC/PR (MDA). 

 

ii. Análise 
 
ii.a- Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, 
enfatizando os principais avanços obtidos no exercício de 2016 em relação ao exercício de 
2015. 

Foram desenvolvidos, métodos de avaliação e acompanhamento dos processos das áreas, 
assim, agilizando o fluxo de demandas, também foi implantado e realizado o treinamento para a 
utilização do novo Sistema GESIN, que foi desenvolvido visando a otimização dos processos de gestão 
de materiais e atendimento preciso das necessidades de seus usuários, possibilitando o controle 
efetivo dos materiais, o que não foi possível durante o exercício de 2015 devido à falta de uma 
ferramenta funcional. 
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RELATÓRIO DE GESTÃO 2016 SEAD

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

No ano de 2016 a Coordenação de Logística, teve uma evolução nos resultados nas áreas de 
sua competência, o novo sistema Gestão Integrada - GESIN que ainda estava em fase de testes no 
início do exercício está em utilização e tem se mostrado uma ferramenta fundamental para esta Sead 
e DFDA’S.  

Com o novo Sistema o Setor de Patrimônio e Almoxarifado – SEPAM, deu continuidade a 
realização do Inventário Mensal do estoque de almoxarifado, obtendo uma redução de 99, 6% nas 
ocorrências e divergências no saldo físico do Estoque X Sistema GESIN, após cada inventário os dados 
da contagem são confrontados com o saldo do GESIN e, posteriormente, instaurados em processos.  

O SEPAM também obteve resultados na gestão de patrimônio que, com o apoio da comissão 
e da equipe da área, após as tratativas legais do desfazimento de bens e tendo como foco as 
preocupações ambientais e sociais, mais de 2.500 bens irrecuperáveis foram retirados, e doados a uma 
cooperativa, tornando-se matéria prima para trabalhos sociais, além da cessão de 216 bens para a 
Imprensa Nacional. 

O Setor de Transporte realizou o mapeamento de toda a frota da Sead, onde foi exposta a 
situação real dos bens, para uma melhor utilização e controle dos veículos e recursos alocados, o que 
trouxe uma redução de gastos com manutenção, uma vez que, os veículos identificados como 
antieconômicos, foram retirados de circulação e inclusos em um processo de doação que estão em 
andamento. 

O Setor de Protocolo teve avanço nas questões econômicas, uma vez que procedeu a correta 
utilização dos serviços dos contratos dos Correios, atualmente a unidade demandante, antes de enviar 
o material e/ou documento, consulta o Protocolo sobre a modalidade de envio a ser utilizada, este por 
sua vez, realiza cotação junto ao site dos Correios e informa ao requerente sobre prazos e opções mais 
econômicas que atendam as demandas. O gasto com envio de correspondências e materiais no ano 
de 2015 foi de R$ 192.216,51, e no ano de 2016 o valor foi de R$ 172.188,88, dessa forma, essa Sead 
obteve uma redução aproximada de 10% no gasto anual com esses serviços. 

A Divisão de Infraestrutura deu continuidade às ações previstas no Projeto Esplanada 
Sustentável, e trabalhou em observação às políticas para o uso de energia elétrica e consumo de água, 
culminando na redução significativa do valor gasto, de R$ 3.268.670,06 em 2015 para R$ 2.325.605,81 
em 2016, uma redução de 28,85 %. 

 

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

 

 
Neste objetivo são abordados dois indicadores: 

• Indicador 3 – 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 4 – Número de delegacias e superintendências reformadas = número de delegacias 
e superintendências reformadas no ano de 2016.  
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Gráfico 18: Indicadores de Infraestrutura 
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Tabela 32 - Execução física dos indicadores de Gestão 3 e 4 

Análise dos 
indicadores 

2015 2016 2017 
Previsto Realizado Previsto Realizado Metas 

Renovação e 
recuperação da 
frota 

20% 0 20% 0 20% 

Número de 
delegacias e 
superintendências 
reformadas 

0 0 5 0 11 

Legenda  Conforme planejado  Merece atenção  Desconforme 

 
No que se refere ao indicador de renovação e recuperação da frota, não houve avanço nos 

anos de 2015 e 2016, devido à um período de instabilidade no antigo MDA, causado pela mudança da 
gestão e pelas sucessivas exonerações de servidores. Com isso, no exercício de 2017 iremos concluir o 
processo de desfazimento de veículos julgados inservíveis, por uma comissão específica a ser definida.  

Infelizmente informamos que não houve previsão orçamentária e financeira para realização 
de reformas das Delegacia e Superintendências no ano de 2016, mesmo as delegacias tendo sido 
provocadas, no referido ano, a manifestarem as necessidades e melhorias a serem realizadas na 
infraestrutura de seus espaços físicos. A previsão é dar continuidade no planejamento de 
reestruturação dessas Unidades Federadas no exercício de 2017. 
 

ii.e. Principais desafios para 2017. 
Entre os principais desafios da CLOG em 2017, está a otimização no atendimento das 

demandas dessa Sead, maior agilidade na correção de falhas processuais, visando tornar o 
atendimento mais eficiente e célere; no decorrer do exercício, realizar a aquisição de novas 
ferramentas de suporte para a realização de tarefas de logísticas, fiscalização e armazenamento de 
dados de patrimônio, bens móveis e imóveis, visando cada vez mais celeridade no atendimento das 
demandas, de forma linear e concisa. No que tange às Unidades Federadas dessa Secretaria, a meta é 
de iniciar as ações de reestruturação dos espaços físicos, visando criar programas de valorização dos 
servidores no ambiente de trabalho que proporcionem maior satisfação e o aumento da 
produtividade, agregando a redução de doenças e a melhoria da qualidade de vida desses 
profissionais. 
 

iii. Conclusão 
iii.a – Avaliação do resultado 

Entende-se que a execução dos contratos durante o exercício de 2016, no âmbito dessa CLOG, 
atendeu o estabelecido no planejamento estratégico dessa Sead e superou as expectativas no contexto 
do atendimento de demandas e aquisições/contratações mais sustentáveis e econômicas. 
Notadamente o exercício de 2017 poderá ficar comprometido, já que os constantes cortes no 
orçamento aliado ao número limitado de funcionários dedicados à gestão dos contratos e à tecnologia 
da informação devem restringir o cumprimento das metas. 
 
 
3.2.3- Aprimorar a governança de TI do MDA (Atual Sead) 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: Caio Nahas – CPF: ***.273.878-** – Coordenador-Geral de TI – CGMI/SPG/Sead/CC/PR (MDA). 
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RELATÓRIO DE GESTÃO 2016 SEAD

 
ii. Análise 
ii.a- Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando 
os principais avanços obtidos no exercício de 2016 em relação ao exercício de 2015. 

No ano de 2016, a CGMI se dedicou a atingir um nível satisfatório de estabilidade dos sistemas 
hospedados na sua infraestrutura. Para isto, foram realizadas contratações de servidores novos, 
storage de dados e licença de VMWares para suprir as necessidades de infraestrutura demandadas 
pelos sistemas da Sead. Foram adquiridos também novos desktops e notebooks para atender as 
diversas áreas da Sead nas suas atividades internas e externas. Na área de sistemas, foram 
desenvolvidos projetos estratégicos relacionados a emissão de DAP, verificação de perdas do Garantia 
Safra e módulo de relatórios do Siater. Foi realizado a implantação do sistema de gestão de demandas 
que centraliza as solicitações de demandas para a CGMI por parte de todas áreas da Sead. Um novo 
processo de desenvolvimento de software foi definido e implantado pela área de sistemas. O processo 
de gerenciamento e fiscalização dos contratos da CGMI foi revisado e reorganizado, gerando mais 
controle e transparência nos procedimentos. 
 
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 - 2016 

 
Neste objetivo são abordados três indicadores: 

• Indicador 5 – Processos de governança implementados = trata de processos e boas práticas 
de governança disseminados no Ministério. 

• Indicador 6 – Projetos de TI integrados entre o MDA e INCRA; 

• Indicador 7 – 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 33 - Execução física dos indicadores de Gestão 5 a 7 

Análise dos 
indicadores 

2015 2016 2017 
Previsto Realizado Previsto Realizado Metas 

Processos de 
governança 
implementados 

10 11 12 
 

13  13 

Projetos de TI 
integrados entre o 
MDA e INCRA 

1 1 1 0 1 

Demandas (ações) 
priorizadas pelo 

0 0 65% 45% 65% 

12

1 65%

13

0 45%
0

5

10

15

Previsto Realizado

Gráfico 19: Indicadores de Processos, Projetos e Demandas 
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ii.e- Principais desafios para 2017. 

Entre os principais desafios para o ano de 2017 estão: criação e publicação do novo PDTI uma 
vez que o plano anterior teve sua vigência encerrada no final do ano de 2016; contratação de solução 
de fábrica de software para atender à crescente demanda por novos sistemas de todas as áreas da 
Sead; definição e implantação da política de gestão de segurança da informação; cumprir o 
planejamento de projetos estratégicos do órgão, metas de estratégia e governança digital e processos 
estruturantes alinhadas com o MP; criação de área, dentro da CGMI, designada apenas a governança 
de TI da Sead; e implementação do processo administrativo eletrônico (SEI). 
 
iii. Conclusão 
iii.a- Avaliação do resultado 
 As contratações de infraestrutura foram essenciais para aumentar a capacidade de 
disponibilizar serviços para as áreas da Sead.  Os sistemas hospedados pela CGMI se encontram 
estáveis após os esforços na correção de erros e atendimento das necessidades de infraestrutura. 
 A CGMI ainda precisa evoluir no que diz respeito a governança de TI. Muitos processos e 
procedimentos ainda não possuem um padrão definido o que impede o levantamento de informações 
para a gestão. A CGMI em 2016 não conseguiu atingir o indicador de demandas priorizadas pelo comitê 
de TI e as ações incompletas foram repassadas para o ano seguinte. 
 
iii.b- Ações para melhoria de desempenho 
 As principais ações para a melhoria no desempenho são: criação de área de governança dentro 
da estrutura da CGMI; formação de novo comitê de TI buscando um maior alinhamento das ações de 
TI com os objetivos estratégicos da Sead; criação do novo PDTI alinhado com a estratégia de 
governança digital e o planejamento estratégico da Sead; e aproximação e melhora na comunicação 
da CGMI com as áreas da Sead. 
 
 
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: Rodrigo Pires de Albuquerque – CPF ***.566.971-** – Coordenador de Recursos Humanos em 
2016. 

 
ii. Análise 
 

ii.a- Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando 
os principais avanços obtidos no exercício de 2016 em relação ao exercício de 2015. 

A Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário – SEAD, extinto 
Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA, passou por uma intensa transformação ao longo de 
2016, conforme já mencionado na introdução deste relatório. Diante de todas essas mudanças 
institucionais e sobretudo de corpo gestor - houve a substituição de 72% dos gestores que possuíam 
cargos de comissão igual e maior a DAS 3. 
 

Comitê de TI 
atendidas no prazo 

Legenda  Conforme planejado  Merece atenção  Desconforme 
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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 - 2016 

 
 
Neste objetivo são abordados dois indicadores: 

• Indicador 8 – Turn Over = medido pelas variáveis: número de servidores que saíram do então 
MDA (192) somado ao número de servidores que entraram no então MDA (204) em relação 
ao número de funcionários do período anterior (2014 = 666 servidores). 

• Indicador 9 – Absenteísmo = medido pelas variáveis: horas perdidas por horas trabalhadas. 
 

Tabela 34 - Execução física dos indicadores de Gestão 8 e 9 

Análise dos 
indicadores 

2015 2016 2017 
Previsto Realizado Previsto Realizado Metas 

Turn Over 23% 29,73% 22% 0 22 

Absenteísmo 6% 0 6% 0 5% 

Legenda  Conforme planejado  Merece atenção  Desconforme 

 
 Não foi possível a aferição do indicador, pois como houve o corte de 150 cargos comissionados, 
a base para mensuração não seria única ao longo de 2016, além do prejuízo nesse indicador em razão 
das profundas mudanças institucionais que ocorreram no período. 
 
iii. Conclusão 
iii.a- Avaliação do resultado e iii.b- Ações para melhoria de desempenho 
 Não houve implantação do ponto eletrônico e nenhuma ação com objetivo de reduzir o 
absenteísmo, dada às reestruturações que a SEAD, extinto MDA, teve ao longo de 2016. 
 

 
3.2.5- Promover a gestão por competências e a capacitação permanente dos servidores 

 
i. Descrição 

Descrição geral  

Promover a gestão por competências no âmbito do então Ministério, atual Secretaria, em todo o processo de 
gestão de pessoas: mapeamento, capacitação permanente, avaliação de desempenho e alocação e 
distribuição de pessoas por competências. 

Responsável: Rodrigo Pires de Albuquerque – CPF ***.566.971-** – Coordenador de Recursos Humanos em 
2016. 
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Gráfico 20: Indicadores de RH 
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ii. Análise 
ii.a- Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando 
os principais avanços obtidos no exercício de 2016 em relação ao exercício de 2015. 

A mesma justificativa da meta anterior (3.2.4) também foi utilizada para justificar esta meta. 
A Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário – SEAD, extinto Ministério 
do Desenvolvimento Agrário – MDA, passou por uma intensa transformação ao longo de 2016.  

Desta forma, todas as atividades de capacitação foram suspensas, inclusive aquelas que 
estavam previstas no Plano de Capacitação, até a elaboração de um novo plano.      
 
ii.b- Análise dos principais indicadores e macroprocessos, bem como contribuição de cada 
departamento/entidade externa para os resultados obtidos. 

 

 
Este objetivo é mensurado apenas por um indicador: 

• Indicador 10 – Participações em Capacitação = acompanha o número de servidores 
participantes dos eventos do Plano de Capacitação Permanente. 
 

 
Tabela 35 - Execução física do indicador de Gestão 10 

Análise dos 
indicadores 

2015 2016 2017 
Previsto Realizado Previsto Realizado Metas 

Participações 
em Capacitação 

50 263 320 0 330 

Legenda  Conforme planejado  Merece atenção  Desconforme 

 
 Diante da justificativa acima não foi possível realizar as atividades de capacitação para cumprir 
a meta. 
 
iii. Conclusão 
iii.a- Avaliação do resultado e iii.b- Ações para melhoria de desempenho 
 Não houve capacitação dada as reestruturações que a SEAD, extinto MDA, teve ao longo de 
2016. 
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Gráfico 21: Indicador de Capacitação 
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RELATÓRIO DE GESTÃO 2016 SEAD

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 então Ministério, atual Secretaria, incluindo a implantação do SEI e a redução do passivo de 
prestação de contas. 

Responsável: José Roberto Vieira Santos – CPF: ***.707.896-** Subsecretário de Planejamento e Gestão – 
SPG/SEAD/CC/PR (MDA). 

 
ii. Análise 
ii.a- Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando 
os principais avanços obtidos no exercício de 2016 em relação ao exercício de 2015. 
 Em 2016 uma nova proposta de simplificação do procedimento de análise financeira de 
prestação de contas de convênios foi elaborada, tendo em vista a necessidade de complementação da 
proposta de 2015. As atividades restaram prejudicadas haja vista a não publicação de portaria de 
simplificação, bem como a redução do quantitativo de pessoal. 
 O mesmo pode ser relatado quanto ao projeto de implantação do Sistema Eletrônico de 
Informações (SEI), que devido às mudanças políticas de extinção do MDA e criação da SEAD, as ações 
voltadas para inclusão do SEI não foram realizadas, permanecendo como meta para o próximo 
exercício. 
 
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 11 – Número de processos eletrônicos (SEI); 

• Indicador 12 – Número de pareceres conclusivos de prestação de contas de convênio. 
 

Tabela 36 - Execução física dos indicadores de Gestão 11 e 12 

Análise dos 
indicadores 

2015 2016 2017 
Previsto Realizado Previsto Realizado Metas 

Número de processos 
eletrônicos (SEI) 

0 0 880 0 2.640 

Número de pareceres 
conclusivos de prestação 
de contas de convênio 

33 38 80 34 150 

Legenda  Conforme planejado  Merece atenção  Desconforme 
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Gráfico 22: Indicadores de Processos e Pareceres 
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RELATÓRIO DE GESTÃO 2016 SEAD

 Quanto ao indicador Número de processos eletrônicos (SEI) a meta foi comprometida, pois, 
conforme informado acima, devido às mudanças ocorridas no órgão, não foi possível realizar as ações 
para a efetiva implantação do SEI. 
 Com relação ao indicador Número de pareceres conclusivos de prestação de contas de convênio 
informa-se que o quantitativo previsto para o ano de 2016 considerava a implantação de 
procedimento simplificado de análise financeira das prestações de contas de convênios, cuja proposta 
de portaria ministerial, elaborada em 2015, encontrava-se em análise pelas áreas envolvidas do 
Ministério AECI/SPOA/CONJUR. No entanto, o alcance da meta ficou prejudicada, tendo em vista que 
o procedimento simplificado não foi implementado no ano de 2016, uma vez que a Consultoria 
Jurídica, no seu parecer emitido em março/2016, solicitou complementação da proposta de 
simplificação apresentada em 2015. 
 
ii.e- Principais desafios para 2017. 
 Aprovação e publicação de Portaria aprovando o procedimento simplificado de análise 
financeira de prestação de contas de convênios, com a finalidade de reduzir significativamente o 
quantitativo de convênios pendente de análise conclusiva. Assim como, há o desafio de realizar a 
criação do projeto do SEI na SEAD, aquisição do sistema, equipamentos e treinamento de pessoal 
necessários para perfeita utilização. 
 
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. E, apesar do resultado das análises de prestação de 
contas restar prejudicado pela não implementação de procedimento simplificado de análise e pela 
evasão de servidores da área, o quantitativo obtido em 2016 se encontra no mesmo patamar dos 
últimos anos. 
 
3.2.7 – Qualificar e intensificar a relação e o diálogo com os entes federativos, parlamentares e 

sociedade civil 

 

i. Descrição 
 

Descrição geral  

Receber, tratar e responder as demandas apresentadas por parlamentares e representantes 

dos entes federativos. 

Responsável: Diego Donizetti Gonçalves Machado, CPF ***.176.451-**, Economista 

 

ii. Análise 
ii.a- Definição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando 
os principais avanços obtidos no exercício de 2016 em relação ao exercício de 2015. 

No exercício de 2016 foi dada continuidade ao processo de intensificação e qualificação do 
diálogo com os parlamentares e representantes dos entes federativos, permitindo a ampliação do 
atendimento destes por parte do Ministro/Secretário para 90% das solicitações. Entre as atividades 
empreendidas neste ano destacamos a maior integração entre a equipe da ASPAR/CGAP e dos 
responsáveis pela agenda no Gabinete.  
 
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 2016. 

Os avanços alcançados no exercício de 2016 superam a meta inicialmente definida, conforme 
ocorreu no exercício de 2015. Possivelmente a meta estabelecida para o planejamento será atingida 
já em 2017. 
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RELATÓRIO DE GESTÃO 2016 SEAD

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

O atendimento dos parlamentares por parte do Ministro/Secretário, por parte dos 
Secretários/Subsecretários e por parte das equipes da ASPAR/CGAP e das equipes técnicas das áreas 
tem sido tratado como prioridade, uma vez que contribui para o alcance dos objetivos estratégicos do 
MDA/SEAD. A equipe da ASPAR/CGAP tem feito o filtro dos pedidos de agenda, realizado as tratativas 
com os responsáveis, acompanhado as reuniões e o atendimento das demandas apresentadas. Todas 
as equipes das áreas e do Gabinete tem dispensado a atenção necessária e envidado todos os esforços 
para atender os demandantes.  

 
Gráfico 23: Indicador da Assessoria Parlamentar 

 
 
Indicador 13: Nº de parlamentares atendidos / Nº de parlamentares que solicitaram atendimento 
 

Tabela 37 - Execução física do indicador de Gestão 13 

Análise dos 
indicadores 

2015 2016 2017 
Previsto Realizado Previsto Realizado Meta 

Indicador 13 70% 80% 80% 90% 90% 

Legenda  Conforme planejado  Merece atenção  Desconforme 

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

Não se aplica. 
 
ii.e- Principais desafios para 2017. 

Sendo este um objetivo fortemente centrado na articulação institucional, o principal desafio 
para 2017 está na manutenção das estratégias já pactuadas entre a ASPAR/CGAP, o gabinete e as 
áreas. 
 
iii. Conclusão 
iii.a- Avaliação do resultado 

Os resultados alcançados no âmbito do atendimento dos parlamentares e representantes de 
entes federativos superou a meta proposta pelo segundo exercício seguido e, por isso, considera-se 
que as ações implementadas são satisfatórias e espera-se atingir a meta prevista para o exercício de 
2018 de realizar 100% dos atendimentos ainda no exercício de 2017. 
 
iii.b- Ações para melhoria de desempenho 

Elaboração de informativos semanais com Agenda e Resultado de Audiências Públicas e de 
matérias prioritárias discutidas e votadas nas Comissões Temáticas e Plenários; e encaminhamento de 
informações do andamento legislativo das proposições prioritárias diretamente para o titular das áreas 
interessadas. 
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3.33.33.33.3----    Planejamento organizacional: Planejamento organizacional: Planejamento organizacional: Planejamento organizacional: Estágio de Estágio de Estágio de Estágio de 

implementação do planejamento estratégicoimplementação do planejamento estratégicoimplementação do planejamento estratégicoimplementação do planejamento estratégico    
 

3.3.1- Estágio de desenvolvimento 

O plano estratégico condizente com o exercício de 2016, como um todo, teve seus resultados 
impactados por todo o processo de mudança na gestão do Governo Federal. Assim, apesar de vigente 
já não se adequava a conjuntura a que estava submetido.  Dessa forma, a Sead está em fase final de 
elaboração um novo planejamento estratégico, com uma proposta de adoção de uma metodologia de 
gestão estratégica que se desenvolverá com o auxílio de ferramentas computacionais para a produção 
automática de um sistema de monitoramento do plano, de forma mensal. A gestão estratégica mensal 
deverá apontar rumos e possibilidades de correção aprimorando a execução das metas propostas. 
 
3.3.2- Metodologia de formulação, de avaliação e de revisão dos objetivos estratégicos 

O Plano Estratégico 2015-2018 do à época MDA, atual Sead, 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 então existente Secretaria Executiva, agora a cargo da Coordenação-Geral de Gestão 
Estratégica, Monitoramento e Avaliação (CGMA), ligada ao Gabinete do Secretário Especial. 
 
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 
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RELATÓRIO DE GESTÃO 2016 SEAD

seria avaliado anualmente, contudo foi decidido reformulá-lo por completo pela nova configuração do 
órgão. O próximo momento de revisão está acontecendo e deve ser finalizado até abril de 2017. 
  
3.3.6- Envolvimento da alta direção (Secretários) 

Ainda que grande parte das políticas e compromissos assumidos pelo órgão tenham sido mantidos 
pela nova gestão, foi necessário repensar metas e estratégias anteriormente traçadas, por questões 
estratégicas e também pela redução no orçamento disponível. 
 
3.3.7- Alinhamento das unidades ao planejamento estratégico 

O envolvimento das unidades ficou igualmente limitado pela conjuntura de transição a que todo o 
órgão ficou submetido durante o exercício de 2016. 
 

Secretarias  
Gabinete Sead (AIPC e PAC) 35% 

Subsecretaria de Reordenamento Agrário 43% 

Subsecretaria de Agricultura Familiar 60% 

Subsecretaria de Desenvolvimento Rural 61% 

Subsecretaria de Regularização Fundiária na Amazônia Legal 53% 

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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4444----    GovernançaGovernançaGovernançaGovernança, gestão de riscos e controles , gestão de riscos e controles , gestão de riscos e controles , gestão de riscos e controles 

internosinternosinternosinternos    

4.1- Descrição das Estruturas de governança 

 

Sociedade 

Constituída de todos os agentes da sociedade que se beneficiam, direta ou indiretamente, da Política Nacional 

de Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais. Conforme Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006 

– Lei da Agricultura Familiar). Esta instância guarda o mais alto nível da estrutura de governança. 

GESTÃOGESTÃOGESTÃOGESTÃO    

Sociedade 

Agricultores 

Familiares 

Sociedade Civil 

Organizada 

Organizações superiores 

Instâncias internas de governança 

CONDRAF 

Secretaria Especial de Agricultura 

Familiar e do Desenvolvimento Agrário 

Instâncias 

internas de apoio 

à governança 

CGCS 

CGTI 

CGGS 

Instâncias externas 

de apoio à 

governança 

REAF 

CONSEA 

Instâncias externas 

de governança 

Congresso Nacional 

TCU 

GOVERNANÇAGOVERNANÇAGOVERNANÇAGOVERNANÇA    

Gestão tática 

Reunião de Subsecretários e 

Coordenadores 

Gestão operacional 

SPG/Delegacias 

regionais/Subsecretarias 

Casa Civil 
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Órgãos Superiores 

Os órgãos complementares orientam, a partir da dimensão política, a execução das ações e competências da 

Sead, conforme decreto nº 7.255 (4 de agosto de 2010 que dispõe sobre a Estrutura Regimental da Sead).  

Instâncias internas de governança 

A partir da interface entre Sead e sociedade civil organizada, esta instância se torna estratégica e política, tendo 

como integrante o Secretário do órgão. Exemplo deste papel é a interação com o Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Rural Sustentável, órgão que integra a estrutura da Secretaria assessorando-a na proposição 

de diretrizes para a formulação e implementação de políticas públicas ativas, atuando ainda na articulação entre 

os diferentes níveis de Governo e as organizações da sociedade civil para o desenvolvimento rural, reforma 

agrária e a agricultura familiar (conforme Decreto nº 4.854, de 8 de outubro de 2003). 

Instâncias internas de apoio à governança 

Instância que abarca os setores que apoiam diretamente a alta direção da Secretaria, representados no 

presente relatório pela Coordenação-Geral de Comunicação Social (CGCS), responsável pela comunicação 

interna e externa da Sead; Comitê Gestor da Tecnologia da Informação (CGTI); Comitê Gestor do Garantia Safra 

(CGGS); e a Coordenação-Geral de Gestão Estratégica, Monitoramento e Avaliação (CGMA), que atua no 

monitoramento do planejamento estratégico e coordena análises sobre desenvolvimento rural sustentável, 

reforma agrária, agricultura familiar e diversificação das economias rurais.  

Instâncias externas de governança 

Atua na relação com os órgãos de controle internos e externo. Portanto, organiza e disciplina, conforme a Lei 

nº 10.180, de 06 de fevereiro de 2001, o Controle Interno do Poder Executivo Federal, a cargo da CGU. O 

Controle Externo compete ao Congresso Nacional através do Tribunal de Contas da União e em conformidade 

à Constituição Federal nos artigos 70º, 71º, 72º, 73º, 74º e 75º, que disciplina o controle externo no Poder 

Executivo Federal. 

Instâncias externas de apoio à governança 

Dialoga com a avaliação, auditoria e monitoramento independente. Integram essa instância a Reunião 

Especializada da Agricultura Familiar do MERCOSUL (REAF), que visa a integração regional da agricultura familiar 

do Mercosul e o reconhecimento nacional da agricultura familiar como setor estratégico para o 

desenvolvimento nacional dos países; e ainda o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

(Consea), este com caráter consultivo assessorando a Presidência da República na formulação de políticas e 

definição de orientações para a garantia à alimentação adequada e saudável no país como um direito humano.  

Gestão tática 

Instância que atua na coordenação da gestão operacional em áreas específicas a exemplo das reuniões 

compostas pelos subsecretários da Sead, a quem compete planejar, dirigir, coordenar, orientar, acompanhar e 

avaliar a execução das atividades das respectivas subsecretarias que compõem o órgão; além dos demais 

dirigentes como Chefe de Gabinete, Consultor Jurídico e Subsecretário de Planejamento, Orçamento e 

Administração.  

Gestão operacional 

É composta pela Subsecretaria de Planejamento e Gestão (SPG) que coordena a elaboração e consolidação de 

planos e programas das atividades finalísticas da Sead; pelas Delegacias Federais de Desenvolvimento Agrário 

que exercem o monitoramento, supervisiona e gerencia as atividades relacionadas às atribuições legais da 

Secretaria, e das subsecretarias que constam no novo organograma do órgão, conforme Decreto que regimenta 

a Estrutura da Sead (nº 8.780 de 27 de outubro de 2016). 
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4.2- Gestão de riscos e controles internos 

 

4.2.1- Avaliação da qualidade e da suficiência dos controles internos 

Conforme já mencionado na introdução deste Relatório, esta SEAD passou por relevantes 
alterações em sua estrutura. Apesar de tais alterações não terem desvirtuado a execução das 
atividades finalísticas relacionadas com as questões agrárias e fundiárias com foco na agricultura 
familiar, é cediço que para uma efetiva avaliação de gestão de riscos com a consequente implantação 
e/ou aperfeiçoamento de controles internos se faz necessário o estabelecimento de competências 
para propiciar a elaboração de fluxograma com a respectiva identificação de pontos críticos, definição 
de probabilidade de ocorrência de eventos negativos e intensidade de impacto, bem como a definição 
de apetite ao risco da Secretaria. 
 Portanto, as fortes transições ocorridas em 2016, provenientes de eventos externos, 
impactaram as atividades de gestão de riscos. Há que se considerar ainda que está em fase final de 
elaboração o planejamento estratégico da recente SEAD. Entretanto, os controles internos já 
existentes continuaram em vigor e estão em constante atualização e aperfeiçoamento. 
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5555----    Áreas Áreas Áreas Áreas especiais da gestãoespeciais da gestãoespeciais da gestãoespeciais da gestão    

5.1- 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)?  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)? 

 

 X 

 

Considerações gerais 

Nesta tabela, deve-se ressaltar que em 2015 foi sinalizado que o então Ministério do 
Desenvolvimento Agrário (MDA) participava da Agenda Ambiental de Administração Pública (A3P). 
Apesar de ter o conhecimento da Agenda, a informação correta é que este Ministério, hoje Secretaria 
Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário (SEAD), nunca fez parte da A3P e não foi 
convidado a participar. 

A separação de resíduos ainda não ocorre na forma do Decreto nº 5.940/2006, mas as 
licitações realizadas pelo Ministério já observam os parâmetros estabelecidos na forma do Decreto nº 
7.746/2012.  

Apesar de ter estabelecido a comissão gestora do plano de logística sustentável em 2012, 
hoje a mesma comissão já não atua mais, por falta de atualização dos seus componentes. Com o 
advento da extinção do MDA (MP 726, de 12/05/2016) e criação da SEAD (Lei nº 13.341, de 29/09/2016 
e Decreto nº 8.865, de 29/09/2016), foi necessário refazer a portaria (Portaria nº 114, de 21/12/2012) 
que prevê a formação da comissão em nome do MDA para SEAD e dar continuidade à elaboração do 
plano de gestão de logística sustentável. 

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 
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hidráulicas do ministério, no ano de 2015, o MDA, hoje SEAD, 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. 

Quanto às licitações sustentáveis a SEAD 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 
a SEAD 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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6666----    Relacionamento Relacionamento Relacionamento Relacionamento com a sociedadecom a sociedadecom a sociedadecom a sociedade    
 

6.1- Canais de acesso do cidadão 

 

Os canais de acesso do cidadão atualmente vigentes na Sead são: 

• Portal eletrônico (www.mda.gov.br); 

• Perfis nas redes sociais: 

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

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

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

− Youtube (https://www.youtube.com/Seadtv); 

• Contatos telefônicos disponibilizados no portal eletrônico  

(www.mda.gov.br/sitemda/contato): (61) 2020-0002/ 2020-0003/ 2020-0006 

• Delegacias Federais da Sead nos estados da Federação 

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

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

(www.acessoainformacao.gov.br/) 

 
Tabela 38 - Solicitações de informação à Sead via e-SIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situação 

das Solicitações 
QTDE % 

Recepcionadas 410 100% 

Atendidas 280 68,3% 

Negadas 3 0,7% 

Reencaminhadas 

ao INCRA 
66 16,1% 

Reencaminhadas 

a outros órgãos/ 

entidades 

47 11,5% 

Duplicadas 10 2,4% 
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Gráfico 24 - Solicitações realizadas via e-SIC à Sead 

 

 

6.2- Carta de serviços ao cidadão  

 

A Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (Sead) 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; e também exerce competências relativas à regularização fundiária na Amazônia. 

• Histórico  

• Missão, Visão e Valores (não está mais publicado na página, pois estão em transição para a 

nova missão, visão e valores de acordo com o Planejamento Estratégico 2016/2017  

• Estrutura Organizacional – Organograma  

• Competências  

• Legislação da Estrutura Organizacional  

• Quem é Quem  

• Contatos  

• Agenda de autoridades  

 

Ações e Metas 

 

50%

34%

1%
8%

6%

1%

Recepcionadas

Atendidas

Negadas

Reencaminhadas ao Incra

Reencaminhadas a outros órgãos

Duplicadas
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As ações e metas dos programas da Sead 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 

� Subsecretaria 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;  

� Seguro da Agricultura Familiar – SEAF;  

� Selo da Agricultura Familiar;  

� Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária – SUASA;  

 

Secretaria de Desenvolvimento Territorial – SDT 

http://www.mda.gov.br/sitemda/node/24888 

� Apoio a Projetos de Infraestrutura e Serviços nos Territórios Rurais – PROINF; 

http://www.mda.gov.br/sitemda/pagina/proinf 

� Desenvolvimento dos Territórios Rurais; 

http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/sdt/%C3%A1reas-de-resultado 

� Projeto Dom Hélder Câmara; http://www.projetodomhelder.gov.br/site/ 

� Arca das Letras;  

http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/sra/a%C3%A7%C3%A3o-cultural 
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Secretaria de Reordenamento Agrário – SRA 

http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/sra/apresenta%C3%A7%C3%A3o 

� Programa Nacional de Crédito Fundiário – PNCF;  

http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/sra-crefun/sobre-o-programa  

� Programa Cadastro de Terras e Regularização Fundiária;  

http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/sra-regfun/sobre-o-programa 

 

Secretaria de Regularização Fundiária na Amazônia Legal – SERFAL 

http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/serfal/apresenta%C3%A7%C3%A3o 

� Terra Legal; http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/serfal/etapas-do-programa 

� Diretoria de Políticas Para Mulheres Rurais 

http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/dpmr/apresenta%C3%A7%C3%A3o 

� Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural; 

http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/dpmr-doc/sobre-o-programa 

� Programa de Organização Produtiva de Mulheres Rurais; 

http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/dpmr-org/sobre-o-programa 

 

Coordenação-Geral de Políticas para Povos e Comunidades Tradicionais – CGPCT 

http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/cgpct/apresenta%C3%A7%C3%A3o 

 

Assessoria de Juventude Rural 

http://www.mda.gov.br/sitemda/juventuderural 

� Linha Nossa Primeira Terra (NPT) do PNCF; 

http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/sra-crefun/linhas-de-financiamento-do-

pncf 

� Pronaf e Pronaf Jovem; http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/saf-

creditorural/linhas-de-cr%C3%A9dito  

� ATER para a Juventude Rural; http://www.mda.gov.br/sitemda/juventuderural 

� Plano Nacional Juventude e Sucessão Rural; 

http://www.mda.gov.br/sitemda/sites/sitemda/files/user_arquivos_3/ps02.pdf 

� Publicações; http://www.mda.gov.br/sitemda/juventuderural 
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6.3- Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários 

 
A Sead não realiza pesquisas de satisfação direta ao público beneficiário. No entanto, 

avaliações de resultados dos programas têm sido financiadas ao longo dos anos pela secretaria 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. 

A Sead 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 tenham 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 da secretaria. 
 

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/ 

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 pela Sead pode ser encontrado no 

endereço de domínio público:  

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.do?select_action=&co_autor=3

2498 

 

6.4- Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação 

da unidade 

 

Tabela 39 - Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade 

Outros 

documentos 

Endereço para acesso Periodicidade de 

atualização 
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Painel Secretaria 

Executiva (Secex) 

http://nead.gov.br/secex/painel_secex_mda.p

hp 

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/sr

a/painel-de-indicadores-1 

 

Mensal 

 

Aportes financeiros 

do Garantia Safra 

 

http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/s

af-garantia/aportes-financeiros-dos-

agricultores-prefeituras-municipais-e-

governos  

Semestral 

 

Mapa estratégico 

 

http://www.mda.gov.br/sitemda/sites/sitemd

a/files/user_img_21/PLANEJAMENTO_ESTRAT

EGICO_2015_2018_BAIXA.pdf  

Anual 

Planejamento 

estratégico 

 

http://www.mda.gov.br/sitemda/sites/sitemd

a/files/user_img_21/PLANEJAMENTO_ESTRAT

EGICO_2015_2018_BAIXA.pdf 

Anual 

Indicadores de 

desempenho 

utilizados na gestão 

http://www.mda.gov.br/sitemda/sites/sitemd

a/files/user_img_21/PLANEJAMENTO_ESTRAT

EGICO_2015_2018_BAIXA.pdf 

Semestral 

Estrutura 

organizacional/ 

Organograma 

http://www.mda.gov.br/sitemda/sites/sitemd

a/files/user_img_21/Organograma.png 

 

Anual 

Regimento interno 

 

http://mda.gov.br/sitemda/sites/sitemda/files

/user_img_21/REGIMENTO_INTERNO_MINIST

%C3%89RIO_DO_DESENVOLVIMENTO_AGR%

C3%81RIO.pdf 

Anual 
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7777----    IIIInformações contábeisnformações contábeisnformações contábeisnformações contábeis    e desempenho e desempenho e desempenho e desempenho 

orçamentário e financeiroorçamentário e financeiroorçamentário e financeiroorçamentário e financeiro    

7.1- Desempenho financeiro do exercício 

 

Gráfico 25 - Desempenho financeiro do exercício: Principais receitas 

 

 

Fonte: Tesouro Gerencial. Para 2014 e 2015 foram considerados valores da Execução da Receita. Para 2016, foi considerado a 
Receita Bruta. Para o exercício financeiro de 2017, o valor considerado foi o LOA + CRÉDITOS. 
 

Tabela 40 - Desempenho financeiro: Principais receitas (em milhares de reais) 
 

Principais Receitas (em Milhares de 

Reais) 
2015 2016 2017 

Recursos do Tesouro  1.004.404 1.569.921 1.001.675 

PAA  23.734 17.708 25.749 

Crédito Fundiário  193.639 5.723 107.793 

 Outros  5.442  1,61 195.207 

 TOTAL 1.227.219 1.593.354 1.330.424 

 
A Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Rural 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. 

98,53%

1,11%

0,36%

0,00%

Principais Receitas

Recursos do
Tesouro

PAA

Crédito Fundiário

 Outros
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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. 

Em 2017, houve a introdução de uma nova fonte de custeio para o Crédito Fundiário, 144 - 
Recursos do Tesouro - Exercício Corrente/Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Outras 
Aplicações, no valor de R$ 192.207.380,00 (cento e noventa e dois milhões, duzentos e sete mil, 
trezentos e oitenta reais). Explicando a grande elevação da categoria “Outros”. 

No caso do Programa de Aquisição de Alimentos, as aquisições são feitas por compra direta, 
compra antecipada da produção ou por contrato de garantia de compra. Os critérios e condições da 
compra e da venda são definidos pelo Grupo Gestor do PAA. Os produtos adquiridos são utilizados na 
formação de estoques estratégicos, mediante compras a serem realizadas através de convênio com a 
CONAB/MAPA, que posteriormente os colocará à venda no mercado tradicional mediante 
fornecimento institucional remunerado. O produto dessa venda gera recursos para a aplicação nas 
próprias ações do Ministério. 

As outras receitas próprias arrecadadas são referentes a empréstimos com organismos 
externos, no valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões) para 2017. 

 
 

  

4% 0%

6%

15%

0%

47%

16%

6%

1%
5%

Principais Despesas

PESSOAL E ENCARGOS

DÍVIDA

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ATER

PAC

GS

FUNDO DE TERRAS

APOIO A TERRITÓRIOS

Fonte: Tesouro Gerencial. Em 2014, 2015 e 2016 os valores considerados foram de Despesas 

Empenhadas. Para o exercício financeiro de 2017, o valor considerado foi LOA + CRÉDITOS. 

Gráfico 26 - Desempenho financeiro do exercício: Principais receitas 
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Tabela 41 - Desempenho financeiro: Principais despesas (em milhares de reais) 

Principais Despesas (em Milhares de Reais) 2015 2016 2017 

Pessoal e Encargos 61.284 59.896  62.845 

Dívida 15 - - 

Despesas Administrativas 101.137 98.337  107.706 

ATER 240.994 245.526 245.615 

PAC 11.132 - - 

Garantia Safra 446.274 748.515  468.041 

Fundo de Terras 168.000 249.500  300.000 

Apoio a Territórios 117.260 102.365  110.036 

Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) 20.976 9.642  9.999 

Outros 60.146 79.572  255.907 

TOTAL 1.227.219 1.593.354  1.143.983 
 

 

As despesas da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário 
podem ser divididas nos grupos detalhados na tabela acima. Conforme se pode observar, houve um 
aumento de execução no valor de R$ 366.135.000,00 (trezentos e sessenta e seis milhões, cento e 
trinta e cinco mil reais) entre 2015 e 2016. 

Este aumento se deve basicamente a elevação do Garantia Safra e Crédito Fundiário. Em 
2015, no Crédito Fundiário, foram empenhados somente os recursos da fonte própria, reduzindo o 
valor em comparação com outros exercícios. Em 2016, houve forte arrecadação da fonte própria e a 
SOF liberou o excesso de arrecadação para empenho, o que elevou as despesas empenhadas. 

No caso do Garantia Safra, houve aumento dos agricultores aderidos e também elevação das 
perdas. O Garantia Safra é um seguro com capacidade limitada de atendimento aos agricultores 
aderidos. Caso a perda comprovada atinja um número maior de agricultores do que a capacidade de 
atendimento do Fundo Garantia Safra, créditos extraordinários serão necessários. Em 2016, houve a 
publicação de um crédito extraordinário no valor de R$ 316.000.000,00 (trezentos e dezesseis milhões) 
para atendimento a perdas na safra 2015/2016. 

Em 2017, foi garantido na Lei Orçamentária Anual o valor determinado pela Lei como 
contribuição mínima da União ao Fundo Garantia Safra. Desta forma, os pagamentos dos benefícios 
poderão ser efetuados até o final do ano com os recursos designados no Orçamento. Caso ocorra 
alguma alteração meteorológica contundente, será possível discutir a suplementação da ação sem a 
necessidade de utilização de créditos extraordinários. 
 

 

7.2- 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 até o exercício de 2012, 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. Em 2016, a depreciação não foi registrada no SIAFI devido às sucessivas divergências 
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entre os saldos das contas constantes no controle interno administrativo e os saldos das contas no 
SIAFI. No entanto, o acompanhamento da depreciação dos bens móveis ocorreu internamente, pelo 
sistema de Gestão Integrada (Gesin). 

Destaca-se que no âmbito da Unidade Gestora 490011/0001, foi publicada no Boletim de 
Serviço do Ministério do Desenvolvimento Agrário, em 28 de dezembro de 2016, a Portaria SPOA n°. 
527, designando os integrantes da Comissão Permanente de Avaliação e Desfazimento de Bens, 
responsável por proceder 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 
(hoje SEAD – Unidade Gestora 110690 e 110703). 

7.3- Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade 

 
A UJ não possui estrutura orgânica ou setorial responsável pelo gerenciamento de custos. A 

sistemática de apuração de custos tem atendido aos parâmetros formulados pela Secretaria do 
Tesouro Nacional visando apenas compor anualmente a Prestação de Contas do Presidente da 
República, e utilizando os relatórios disponibilizados pelo Sistema de Informações de Custos – SIC. 

Encontra-se em fase de elaboração o novo regimento interno da Secretaria Especial de 
Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário. Nesta proposta de alteração, a Coordenação de 
Contabilidade passará a constar como responsável pelo gerenciamento das informações de custos, 
contudo, essa nova atribuição ainda carece de estruturação da coordenação e regulamentação das 
novas atribuições visando atender a Portaria STN nº 716/2011.  

 

7.4- Demonstrações contábeis exigidas pela Lei nº 4.320/64 e notas 

explicativas 

 

Tabela 42 - Demonstrações contábeis exigidas pela Lei nº 4.320/64 e notas explicativas 

Demonstração contábil/notas explicativas Endereço para acesso 

Demonstração 1 – Balanço Patrimonial http://www.mda.gov.br/sitemda/balan%C3%A7o-e-

desmostra%C3%A7%C3%B5es 

Demonstração 2 – Balanço Orçamentário http://www.mda.gov.br/sitemda/balan%C3%A7o-e-

desmostra%C3%A7%C3%B5es 

Demonstração 3 – Balanço Financeiro http://www.mda.gov.br/sitemda/balan%C3%A7o-e-

desmostra%C3%A7%C3%B5es 

Demonstração 4 – Demonstração das 

Variações Patrimoniais 

http://www.mda.gov.br/sitemda/balan%C3%A7o-e-

desmostra%C3%A7%C3%B5es 

Demonstração 5 – Demonstração dos Fluxos 

de Caixa 

http://www.mda.gov.br/sitemda/balan%C3%A7o-e-

desmostra%C3%A7%C3%B5es 

Demonstração 6  – Notas Explicativas http://www.mda.gov.br/sitemda/balan%C3%A7o-e-

desmostra%C3%A7%C3%B5es 

 

 Informe-se que na Administração Direta, a Secretaria do Tesouro Nacional é responsável pelas 
Demonstrações contábeis exigidas pela Lei nº 4.320/1964 e notas explicativas, por meio do Sistema de 
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Administração Financeira do Governo Federal-SIAFI no qual consolida todos os Órgãos do Executivo 
Federal, no qual se inclui esta Secretaria, e os publica no sitio de seu domínio. 
 As Notas Explicativas foram inseridas no Sistema SIAFI no Exercício de 2016, com exceção das 
relativas ao quarto trimestre, que por problemas de acesso ao SIAFI, foram enviadas por e-mail à 
Secretaria do Tesouro Nacional sob forma de Máscaras de Análise Contábil. 

 

7.5- Demonstrações contábeis exigidas pela Lei nº 6.404/1976 e notas 

explicativas 

Não se aplica. 

7.6- Demonstrações contábeis e notas explicativas elaboradas de acordo com 

legislação específica 

Não se aplica. 
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8888----    Conformidade da gestão e demandas de Conformidade da gestão e demandas de Conformidade da gestão e demandas de Conformidade da gestão e demandas de 

órgãos de controleórgãos de controleórgãos de controleórgãos de controle    
 

Em atenção às orientações do TCU o qual solicitou informações acerca do cumprimento das 

deliberações dos órgãos de controle interno e externo apresenta-se, de forma sucinta, as providências 

levadas a efeito pelas diversas unidades desta Sead, responsáveis pela execução de programas e ações 

governamentais, durante o exercício de 2016, 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. 

8.1- Tratamento de determinações e recomendações do TCU 

 

A Assessoria Especial de Controle Interno encaminhou as demandas do TCU para as áreas 

técnicas responsáveis e monitorou o atendimento às determinações e recomendações proferidas, 

conforme quadro resumo a seguir: 

Tabela 43 - Tratamento de determinações e recomendações do TCU 

Tratamento – Deliberações TCU 

Unidade 

Responsável 
Acórdão TCU 

Qtd. de 

Itens 

Qtd. 

Atendidos* 

% 

Atendidos 

Qtd. 

Pendentes** 

% 

pendentes 

SAF 

2.029/2011-P 11 09 81,82 02 18,18 

2.395/2013-P 03 01 33,34 02 66,66 

21/2015-P 02 02 100 00 00 

952/2016-P 02 00 00 02 100 

11.989/2016-2C 01 00 00 01 100 

SUTOTAL SAF 19 12 63,16 07 36,84 

SDR 2.136/2015-P 01 01 100 00 00 

SERFAL 

627/2015-P 09 00 00 09 100 

7.424/2016-2C 01 01 100 00 00 

SUBTOTAL SERFAL 10 01 10 09 90 

SPG 

1.678/2015-P 19 19 100 00 00 

446/2016-P 02 02 100 00 00 

1.840/2016-P 03 01 33,34 02 66,66 

557/2016-P 38 15 39,47 23 60,53 

6.011/2016-1C 01 01 100 00 00 
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11.502/2016-2C 01 00 00 01 100 

4.802/2016-2C 01 00 00 01 100 

SUBTOTAL SPG 65 38 58,46 27 41,54 

SRA 

3.033/2012-P 26 25 96,15 01 3,85 

1.942/2015-P 02 00 00 02 100 

SUBTOTAL SRA 28 25 50 03 50 

TOTAL 123 77 62,60 46 37,40 

*Alguns dos itens aqui considerados atendidos ainda aguardam manifestação oficial do TCU quanto ao atendimento. 

**Os itens com atendimento parcial (em andamento) foram aqui considerados pendentes. 

 

Dos dados constantes no quadro anterior, é possível constatar os esforços das equipes 
envolvidas para dotar de efetividade as recomendações e determinações do TCU. 
 Observações quanto às providências adotadas perante as deliberações do TCU: 
 
Acórdão Nº 2.029/2011-TCU-Plenário:  

Trata-se de Relatório de Monitoramento com o objetivo precípuo de examinar a aderência do 
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) aos dispositivos legais e 
regulamentares. Os esforços de implementação de mecanismos de controle preventivo da gestão têm 
se intensificado, com destaque para a instituição pela SAF do "Observatório da Agricultura Familiar" 
cuja atribuição, dentre outras, será a produção de relatórios gerenciais com foco nos agricultores 
familiares com DAP e que tiveram acesso ao crédito rural de amparo ao Pronaf.  
 
Acórdão Nº 2.395/2013–TCU-Plenário:  

Trata-se de auditoria operacional do Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão 
Rural – PRONATER. Entretanto, com a instituição da Agência Nacional de Assistência Técnica e 
Extensão Rural (ANATER) parte das determinações ficará a cargo da agência a execução e avaliação 
dos serviços de ATER, bem como os estudos com vistas a dar cumprimento integral às diretrizes da 
PNATER deverão ser coordenados pela ANATER, cabendo à SAF atuar na formulação/elaboração das 
chamadas que serão executadas e avaliadas pela referida Agência. 
 
Acórdão Nº 21/2015-TCU-Plenário:  

O Acórdão considerou cumprida a recomendação constante do item 9.2.4 do Acórdão 
451/2014 – Plenário, e recomendou ao então Ministério do Desenvolvimento Agrário que analisasse a 
conveniência e a oportunidade de se utilizar da 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. Esta recomendação foi acatada, com a utilização da 
resolução do Comitê Gestor do Fundo Garantia Safra para cumprimento das determinações 9.1.5, 
9.1.6, 9.2.1 e 9.2.2 e das ações do MAPA e da Embrapa com fulcro na atualização do Zoneamento 
Agrícola de Risco Climático (ZARC). 

 
Acórdão Nº 952/2016- Plenário: 1.  

Cuidam os autos de representação consubstanciada no Ofício nº 49736.2015, de 17/11/2015, 
encaminhado pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), endereçado ao Procurador-Geral do 
Ministério Público junto ao TCU, noticiando possíveis irregularidades ocorridas no Município de São 
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Miguel do Tapuio/PI, relacionadas à concessão fraudulenta de financiamentos, no âmbito do Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). 

De acordo com a representação, as referidas entidades estão emitindo Declarações de Aptidão 
ao Pronaf (DAP) a indivíduos que não se enquadram na categoria de agricultor familiar, a fim de obter 
vultosas quantias em dinheiro através do Pronaf. Entre os beneficiários estariam empresários, 
servidores públicos e políticos, os quais seriam cadastrados como arrendatários de propriedades 
rurais. 

Foi determinado ao então MDA que apurasse a regularidade das 57 DAPs mencionadas nesta 
representação, com vistas à anulação dos documentos cujos beneficiários não se enquadrem nos 
requisitos do Pronaf, avaliando a responsabilidade de seus agentes credenciados (Emater-PI e 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Miguel do Tapuio/PI; bem como encaminhasse os 
resultados obtidos nos trabalhos apontados no item anterior ao Banco Central do Brasil, para as 
providências que lhe compete, e informe as conclusões obtidas ao TCU. 

Instaurou-se o Processo Administrativo nº 55000.000877-2016/68 com vistas à apuração da 
regularidade das 57 Declarações de Aptidão ao Pronaf (DAP) relacionadas no Acórdão, tal apuração 
está em andamento, com destaque para a suspensão cautelar dos agentes credenciados responsáveis 
pela emissão das 57 DAPs. 
 
Acórdão Nº 11.989/2016-2ª Câmara:  

Por meio deste Acórdão o TCU determinou ao então MDA que requisitasse junto à Caixa 
Econômica Federal a tomada de contas especial nº. 116/2014, referente ao Contrato de Repasse nº 
729844, celebrado com a Cooperativa Regional das Agroindústrias Familiares Ecológicas – Cooperafe, 
e lhe dê andamento, bem como inclua em suas apurações o Contrato de Repasse nº 546298 (Siafi), 
celebrado com a mesma entidade em 2005, com objetivo de identificar os responsáveis e quantificar 
o dano, enviando o resultado de suas apurações ao TCU, no prazo de 90 dias, para que aquela Corte 
de Contas apreciasse a questão. 

A SAF já requisitou à Caixa Econômica Federal (CEF) a instauração do processo de TCE dos 
referidos contratos de repasse, e por meio do Ofício nº 20/2017/DATER/SAF/Sead/CC-PR, de 
30/01/2017 solicitou à CEF informações atualizadas sobre os processos de TCE dos contratos de 
repasse nºs 729844 e 546298, para fins de informar ao TCU e atender em definitivo ao determinado 
por aquela Corte de Contas. 
 
Acórdão Nº 2.136/2015-Plenário:  

Trata-se de Auditoria, cujo objetivo era verificar a conformidade dos convênios e contratos de 
repasses celebrados entre órgãos do Governo Federal e as entidades Oikos – Cooperativa de Trabalho 
Sócio Ambiental (CNPJ 04.853.330/0001-80) e Instituto Samaritano de Políticas Públicas Albert 
Schweitzer (CNPJ 05.881.742/0001-97). 

Foi determinado ao então MDA que avaliasse ou reavaliasse as prestações de contas dos 
contratos de repasse celebrados com estas entidades. Portanto, foram reanalisadas as prestações de 
contas das Entidades mencionadas e emitidos os Ofícios nº 966 e 1066/2015 - SDT/MDA à Caixa 
Econômica Federal para adoção de medidas administrativas visando o ressarcimento ao Erário dos 
valores liberados nos contratos de repasses nºs 278.754-84, 286.231-22 e 268.185-85, firmados com 
o Instituto Samaritano (CNPJ 05.881.742/0001-97), bem como os contratos 322.130-73 e 323.661-29, 
firmados com a Cooperativa Oikos (CNPJ 04.853.330/0001-80). Destaca-se que o instituto Samaritano 
e a Cooperativa Oikos foram inscritos como inadimplente no Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins 
Lucrativos Impedidas - CEPIM. As informações foram encaminhadas à SECEX/MS por meio do Ofício nº 
448/2016 - SDT/Sead. 
 
Acórdão Nº 627/2015-TCU–Plenário:  

Trata-se de auditoria realizada no Programa Terra Legal Amazônia com o objetivo de avaliar a 
conformidade da execução do programa em todos os Estados da Amazônia Legal, relativo à 
regularização fundiária rural, de responsabilidade do então Ministério do Desenvolvimento Agrário 
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(MDA) e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), no período entre o início do 
programa (exercício de 2009) até julho de 2014. 

As diversas determinações do TCU para este Acórdão estão em andamento, para tal foram 
analisados 3.577 processos identificados com irregularidades e implementadas diversas ações de 
aprimoramentos da gestão. 
 
Acórdão Nº 7.424/2016-2ª Câmara:  

Trata-se de “Monitoramento” por descumprimento aos Acórdãos TCU 11.914/2011, 
3.333/2013 e 951/2015, todos da 2ª Câmara, tendo em vista as omissões da TCE 75.201/2014. Para 
fins de esclarecer as questões apresentadas no Acórdão em comento, foi constituído Grupo de 
Trabalho, designado pela Portaria Conjunta INCRA-SERFAL nº 01, de 07.07.2016, o qual realizou 
exames técnicos nos processos de concessão de títulos de domínio sob a responsabilidade da 
Superintendência Regional do INCRA no Estado do Mato Grosso no período compreendido entre os 
exercícios de 2003 a 2007. O Relatório Final produzido pelo Grupo de Trabalho foi encaminhado ao 
TCU por meio do Ofício conjunto SERFAL e INCRA nº 2/2016, de 20/12/2016. 
 
Acórdão Nº 1.678/2015-TCU–Plenário:  

Trata-se de relatório de representação, com pedido de medida cautelar inaudita altera parte, 
a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no então Ministério do Desenvolvimento Agrário 
(MDA), relacionadas ao Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 1/2015, para a eventual 
contratação de empresa de eventos e correlatos para a organização de entregas das máquinas do 
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), workshops, capacitações, força-tarefa, atos, oficinas, 
reuniões, encontros, lançamentos, cursos e outros eventos do então MDA, em âmbito nacional. 

O TCU revogou a medida cautelar que obstava a continuidade da mencionada licitação para 
registro de preços, e autorizou em caráter de excepcionalidade, até o término do exercício de 2015, a 
contratação de serviços com base nos registros de preços decorrentes do pregão eletrônico nº 1/2015 
do MDA, desde que observadas algumas condições estabelecidas neste Acórdão. A Corte de Contas 
também determinou ao então MDA que se abstivesse de autorizar adesões aos registros de preços 
decorrentes do Pregão nº 1/2015 por parte de qualquer órgão ou entidade das três esferas da 
administração; e que caso venha a realizar novo certame de registro de preços para mesmo objeto, 
adote as mencionadas condições estabelecidas neste Acórdão. 

Informou-se à Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas do TCU sobre a 
continuidade do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 01/2015, observando-se as condições 
estabelecidas no Acórdão nº 1.678/2015-TCU-Plenário. 

Dessa forma, refez-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 446/2016-TCU–Plenário:  

Trata-se de relatório de acompanhamento com enfoque nas transferências voluntárias de 
recursos federais a órgãos e entidades no Estado do Rio Grande do Sul operacionalizadas por 
intermédio do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse (Siconv), o TCU considerando 
que as informações disponibilizadas no Siconv devem refletir a real situação das transferências 
voluntárias, recomendou para diversos órgãos concedentes, dentre estes o então MDA, que, em 
relação às transferências voluntárias sob sua responsabilidade cujas prestações de contas tenham sido 
apresentadas unicamente por meio físico, fosse avaliado o respectivo aceite, na forma excepcionada 
no segundo parágrafo da Diretriz-CG/Siconv 11/2012, mediante a utilização da funcionalidade de 
“Resgate de Prestação de Contas” (descrita no item 10 do Manual “Prestação de Contas-Perfil 
Convenente e Concedente”, disponibilizado no Portal dos Convênios) e a consequente atualização dos 
dados no Siconv. 

As informações requeridas, referentes às transferências voluntárias cujas prestações de contas 
tenham sido apresentadas unicamente por meio físico, foram apresentadas à Secex/RS por meio do 
Ofício nº 731/2016/SE/SPOA/MDA, de 25/04/2016, que apresentou o Ofício nº 
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257/2016/COPAC/GEATO, em que a Caixa Econômica Federal apresentou as informações relacionadas 
aos contratos de repasse: CR 311715-19 (SIconv 729896); CR 322763-36 (Siconv 732710); CR 311352-
31 (Siconv 726938) e CR 308863-55 (Siconv 724130).  

Entretanto, as informações dos contratos de repasse de nº Siconv 774889 e 777062, não 
fizeram parte desta resposta, uma vez que se tratavam de instrumentos de operacionalização do 
Banco do Brasil. No período em questão, o BB não foi oficiado a responder sobre os instrumentos de 
repasse, tendo sido identificado agora a ausência das informações. Por oportuno, a CGCONV/SPG irá 
solicitar as informações ao BB dos contratos de repasse restantes, conforme OFÍCIO Nº 
256/2017/SPG/CC/PR. 
 
Acórdão Nº 1.840/2016-TCU–Plenário:  

Por meio deste Acórdão o TCU apreciou o Processo TC nº 019.715/2015-3, que trata de 
denúncia, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 
Eletrônico nº 7/2015, promovido pelo então Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA).  

Instaurou-se o Processo Administrativo nº 55000.002844/2016-52 contra a empresa Horeb – 
Logística para Eventos Ltda-Epp, em face da desistência injustificada da apresentação dos documentos 
de habilitação no Pregão Eletrônico nº 7/2015; e elaborado plano de ação, encaminhado à Secretaria 
de Controle Externo de Aquisições Logísticas do Tribunal de Contas da União (TCU/Selog) por 
intermédio do Ofício nº 1.671/2016/SPOA/Sead/CC/PR, de 26/10/2016.  
 
Acórdão Nº 557/2016-TCU–Plenário:  

Trata-se de Relatório de Auditoria de Natureza Operacional, parte do conjunto de auditorias 
de fiscalização de governança e gestão das aquisições públicas, realizado na sistemática de Fiscalização 
de Orientação Centralizada (FOC), destinando o trabalho a avaliar se as práticas de governança e de 
gestão de aquisições públicas adotas pelo MDA/Sead estão de acordo com a legislação aplicável.  

A Subsecretaria de Planejamento e Gestão (SPG) expediu à Selog/TCU o Ofício nº 
1481/2016/SPOA/Sead/CC/PR, de 15/09/2016, contendo resposta preliminar das informações 
adquiridas até aquele momento. Após encontros e reuniões ministradas pelos auditores do TCU, foi 
esclarecido que o Plano de Ação necessitava seguir modelo padrão e com informações importantes 
para futuro monitoramento. Diante disso, o Plano de Ação foi elaborado no modelo do TCU e enviado 
por e-mail, em 07/11/2016 e por Ofício nº 1.698/2016/SPOA/Sead/CC/PR, de 07/11/2016. 
 
Acórdão Nº 6.011/2016-1ª Câmara:  

Por meio deste Acórdão o TCU determinou à Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do 
Desenvolvimento Agrário (antigo Ministério do Desenvolvimento Agrário), ou a quem vier lhe suceder, 
que, no prazo de até sessenta dias a contar da ciência desta deliberação, apresentasse novo plano de 
ação contemplando a redução de estoque dos processos de prestação de contas pendentes de análise, 
decorrentes de convênios e contratos de repasse, acompanhado da metodologia utilizada para 
redução do prazo de análise. Por meio do Ofício nº 1749/2016/SPOA/Sead/CC/PR, de 24/11/2016, foi 
enviado Plano de Ação com explicações dos procedimentos realizados e por fazer para reduzir o 
estoque de prestações de contas de convênios e contratos de repasse. 
 
Acórdão Nº 11.502/2016-2ª Câmara:  

Por meio deste Acórdão foi determinado ao então MDA que realizasse análise na 
documentação apresentada à título de prestação de contas do Convênio nº 700232/2008 (Siconv nº 
6350/2008: Processo 55000.000997/2012-31). O processo foi encaminhado para a área responsável 
pela análise documental de prestação de contas de convênios firmados pela Sead (CGCONV/SPG), em 
02/12/2016. Até o momento, não foi enviado resposta ao TCU, tendo em vista que as documentações 
permanecem em análise e o prazo de vigência expirar-se-á em 29/03/2017 (após 120 dias de 
protocolado em 29/11/2016). 
 
Acórdão Nº 4.802/2016-2ª Câmara:  
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Por meio deste Acórdão foi determinado ao então MDA que instaurasse tomada de contas 
especial em relação aos Convênios Siafi nº 465656, 488195 e 537277 e informasse no relatório de 
gestão do exercício atual (2016) todas as medidas adotadas para finalizar a análise da prestação de 
contas destes convênios sob pena de responsabilização solidária de quem der causa ao atraso. 
Também foi dada ciência, com fulcro no art. 7º da Resolução 265/2014-TCU, ao Incra/MT e ao MDA 
de que restou configurado o descumprimento das determinações exaradas nos Acórdãos 7.389/2013-
TCU-Plenário (item 1.7.3.), 897/2013-TCU-2ª Câmara (itens 1.6.2.3, 1.6.2.4 e 1.6.2.5, itens 1.6.1.1 e 
1.6.1.2) e 1.287/2010-TCU-2ª Câmara (itens 1.4.1.6, 1.4.1.7 e 1.4.1.8; itens 1.4.2.1 e 1.4.2.2), com 
vistas à adoção de providências internas que previnam a recorrência deste fato.  

Não foi elaborado resposta definitiva ao TCU, tendo em vista que a coordenação responsável 
pela análise das prestações de contas de convênios (CGCONV/SPG) informou pelo Memorando nº 
67/2016/CGCONV/SPG/CC/PR, de 09/12/2016, que foi necessário redistribuir os processos 
relacionados e continuar as análises financeiras e emissões de pareceres conclusivos, para, assim, 
solicitar a instauração de tomada de contas dos convênios listados. 
 
Acórdão Nº 3.033/2012-TCU–Plenário:  

Trata-se de auditoria de natureza operacional com o objetivo de analisar a estrutura 
operacional e os mecanismos voltados aos financiamentos do Programa Nacional de Crédito Fundiário 
(PNCF), com ênfase no sistema de controle e prevenção de irregularidades. Dos 26 itens destinados à 
execução por esta Sead, 25 foram realizados, faltando apenas a execução de 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, prevista para junho de 
2017. 
 
Acórdão Nº 1.942/2015-TCU–Plenário:  

Por meio deste Acórdão foi determinado ao então MDA, dentre outros ministérios, que 
informasse aos órgãos gestores do Cadastro Nacional de Imóveis Rurais (CNIR) as necessidades para 
integração de seus cadastros ao CNIR ou, caso não seja possível, que informem ao TCU os motivos da 
não realização da integração. Também foi determinado que fosse apresentado no prazo de 120 dias, 
plano de providências para às determinações e às recomendações do relatório de Auditoria 
Operacional de Governança de Solos Não Urbanos. Esta Sead considera não haver providências a 
serem adotadas no sentido de atendimento aos itens “9.7” e “9.8” do Acórdão 1.942/2015-TCU-
Plenário, entretanto em conjunto com a Coordenação Geral de Modernização e Informática - CGMI, 
buscará a possibilidade de centralizar as bases do Sistema de Gestão Territorial (SGT) na Sead, 
tornando possível a integração ao CNIR. 
 

8.2- Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno 

 
No exercício de 2016 as auditorias da CGU, acerca dos programas e ações governamentais de 

competência da Sead e, principalmente, a Auditoria Anual de Contas, orientaram providências 
estruturantes no âmbito das Unidades desta Sead.  
 Por meio do Sistema Monitor Web a CGU disponibiliza dados sobre o quantitativo das 
recomendações ainda não atendidas pelas unidades jurisdicionadas. Até a edição da Medida Provisória 
nº 726/2016, convertida na Lei nº 13.341/2016, o acompanhamento e atendimento às recomendações 
da CGU destinadas para o antigo MDA, atual Sead, era realizado por meio deste Sistema Monitor da 
CGU e materializado por meio dos respectivos Planos de Providências Permanente (PPP).  
 Entretanto, devido à extinção do MDA e ao Decreto nº 8.865, de 29/09/2016, ter transferido 
a Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário para a Casa Civil da 
Presidência da República, esta Sead passou a ser acompanhada pela Secretaria de Controle Interno da 
Secretaria Geral da Presidência da República (CISET/SG/PR). 
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Devido à CISET/SG/PR não possuir acesso ao Sistema Monitor da CGU e utilizar outro sistema 

informatizado para monitoramento das recomendações, está em fase de transição estas modificações, 
entretanto esta Sead continua informando no Sistema Monitor as providências adotadas perante as 
deliberações da CGU, conforme quadro resumo a seguir: 
 

Tabela 44 - Acompanhamento de recomendações do CGU 

ACOMPANHAMENTO – RECOMENDAÇÕES CGU 

Unidade 

Responsável 

UG Qtd de recomendações em monitoramento 

Número Denominação JAN/ABR MAI/AGO SET/DEZ 20/03/2017 

SAF 490008 
Secretaria de 

Agricultura Familiar 
126 101 73 73 

SDR 

135003 

Ministério do 

Desenvolvimento 

Agrário - CEF 

21 24 26 25 

490010 

Secretaria de 

Desenvolvimento 

Territorial 

5 5 4 4 

ASCOM 

SPG 

PAC 

PAD 

Secretaria 

Executiva 

 

490001 
Secretaria Executiva 

MDA 
32 25 24 24 

SPG 

490006 
Projeto Dom Helder 

Câmara 
0 1 1 1 

490011 
MDA Administração 

Direta 
0 0 10 3 

SRA 

490003 Crédito Fundiário 2 2 2 2 

490009 

Secretaria de 

Reordenamento 

Agrário 

14 20 17 17 

490020 

Programa de 

Cadastro de Terras e 

Regularização 

Fundiária no Brasil 

1 1 0 0 

TOTAL 201 179 157 149 

Fonte: Sistema Monitor CGU – acesso em 10/03/2017 
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Conforme dados constantes do quadro anterior, ao término do exercício em análise alcançou-
se, em relação ao primeiro quadrimestre de 2016, uma redução quantitativa total de 44 
recomendações que equivalem a uma redução percentual de 21,89%.  
 O quadro também apresenta dados atualizados até o dia 20/3/2017 demonstrando que esta 
Sead permanece nos esforços com fins de atendimento às recomendações da CGU, já alcançando, em 
relação ao primeiro quadrimestre de 2016, uma redução percentual de 25,87%. E destas 149 
recomendações pendentes, temos um quantitativo de 142 que aguardam análise quanto ao 
atendimento no Sistema Monitor CGU. 
 Importante frisar a atuação da equipe da Secretaria de Agricultura Familiar (SAF) que teve 53 
recomendações no exercício de 2016 consideradas atendidas pela CGU, e quanto às demais 73 
recomendações da CGU destinadas à SAF, estas aguardam análise pela CISET/SG/PR quanto ao 
atendimento.  
 

8.3- Demonstração da conformidade do cronograma de pagamentos de 

obrigações com o disposto no art. 5º da Lei 8.666/1993 

 
 O então MDA e a atual SEAD, no decorrer do exercício de 2016, atuaram em conformidade 
com o estabelecido no art. 5º da Lei nº 8.666/1993. Por conseguinte, observou no pagamento das 
obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, a 
ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de 
interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente. 
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9999----    Anexos e apêndicesAnexos e apêndicesAnexos e apêndicesAnexos e apêndices    

9.1- Atuação do órgão por estado 

Complementa informações do item 2.3.2 

 

Tabela 45 - Anexos e apêndices: Ações específicas desenvolvidas nos estados em 2016 

UF AÇÕES DESENVOLVIDAS 

AC • Implementação das atividades referente ao PRONATEC-CAMPO/2016 -Sead/ACRE. 

AL 
• Organização da demanda local para o Pronatec; 

• Articulação e realização de mutirões de documentação do PNDTR. 

AM 

•  Organização da demanda local para viabilizar matrículas de agricultores e agricultoras familiares nas 

turmas do Pronatec Campo; 

•  Fiscalização de máquinas e equipamentos do PAC 2. 

AP 

• Retomada das atividades do Grupo Estadual de Execução da política Agrícola para a Reforma Agrária – 

GERA, que resultou na realização de um seminário sobre "Produção na Agricultura Familiar no Estado 

do Amapá" em junho de 2016; 

• Acompanhamento e participação em reuniões e eventos Estaduais do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar- PNAE , juntamente com o Conselho de Alimentação Escolar – CAE  no Estado. 

BA 

• Realização de 37 Mutirões do Programa de Documentação das Trabalhadoras Rurais - PNDTR; 

• Criação de Comitê de Comercialização e Abastecimento, posteriormente incorporado no Conselho de 

Desenvolvimento Rural Sustentável – CEDRS. 

  CE 

• Realização de eventos regionais para capacitação, referentes aos processos de verificação de perdas 

Safra e implantação da Safra 2016/2017; 

• Construção do Plano de Trabalho Específico para o Convênio de Regularização Fundiária n° 

822601/2015 celebrado com o estado de Minas Gerais. 

ES 

• Apresentação das Políticas Públicas da Sead em diversos municípios, para os agricultores familiares de 

associações e cooperativas; 

• Realização da solenidade de entrega de 353 novos Selos de Identificação da Participação da Agricultura 

Familiar (Sipaf). 

GO 

• Fechamento das etapas territoriais e estaduais da Conferência Nacional de Ater e participação na etapa 

nacional; 

• Organização da demanda local para viabilizar matrículas de agricultores e agricultoras familiares nas 

turmas do Pronatec Campo. 

MA • Participação na Feira de Agricultura Familiar e Agrotecnologia- AGRITEC, em Codó -MA. 
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MG 

• Organização das Conferências Territoriais de Assistência Técnica e Extensão Rural nos 12 territórios da 

cidadania no estado, e organização, conjuntamente com a Secretaria de Desenvolvimento Agrário de 

Minas Gerais, da Conferência Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural; 

•  Organização da demanda local e realização de pré-matrículas para viabilizar inclusão de de agricultores 

e agricultoras familiares nas turmas do Pronatec Campo. 

MS 

• Mobilização dos Territórios Rurais para discussão e aprovação de projetos do Proinf e mobilização para 

acesso ao edital do Proinf Mulher; 

•  Organização da demanda local para viabilizar matrículas de agricultores e agricultoras familiares nas 

turmas do Pronatec Campo 

MT 

• Mobilização e Reuniões com colegiados territoriais para acompanhamento dos projetos de 

infraestrutura já aprovados e em execução nos sete territórios rurais do estado; 

•  Realização em conjunto com o NEDET da Baixada Cuiabana do 1º Seminário de Povos Tradicionais e de 

Quilombos do Território da Cidadania da Baixada Cuiabana (Maio/2016) no município de Nossa Sra. do 

Livramento e também do 1º Seminário Estadual de Mulheres dos Territórios Rurais e da Cidadania 

(Outubro/2016) no Campus da UFMT em Cuiabá; 

PA 

• Confecção e entrega de títulos de Regularização Fundiária do Programa TERRA LEGAL; 

• Realização e participação de/em eventos (seminários territoriais, estaduais e nacionais, oficinas e 

congressos), para discussão e aprimoramento de diversas políticas públicas voltadas à Agricultura 

Familiar e Desenvolvimento Agrário. 

PB 

• Acompanhamento e fiscalização de contratos para a prestação de serviços de ATER; 

•  Acompanhamento e execução conjunta das ações desenvolvidas no âmbito do Programa Nacional de 

Documentação da Trabalhadora Rural – PNDTR. 

PE 

• Notificação as Prefeituras a respeito da fiscalização dos contratos de doação das maquinas do PAC 2; 

• Ações junto ao Governo estadual e prefeituras, com o intuito de garantir a contrapartida do garantia 

Safra. 

PI 

• Organização da demanda local para viabilizar matrículas de agricultores e agricultoras familiares nas 

turmas do Pronatec Campo; 

• Organização de Encontro Estadual do Plano Safra 2016/2017, com participação dos agentes financeiros 

e demais parceiros envolvidos no Programa. 

PR 

• Coordenação de evento de esclarecimento público sobre a Lei nº 13.178, que dispõe sobre a ratificação 

de registros de imóveis rurais nas faixas de fronteira e que deverá beneficiar cerca de 40 mil 

agricultores de 138 municípios do oeste, sudoeste e noroeste do Paraná; 

• Coordenação de reuniões, com a Associação de Municípios do Sudoeste do Paraná, visando a inserção 

do Projeto Leite Sudoeste nas atividades estabelecidas pela Chamada Pública nº 07/2013, lote 35, 

beneficiando os 42 municípios do território. 

RJ 

• Organização do Encontro Técnico do Plano Safra; 

• Planejamento e organização do primeiro encontro de Associações e Cooperativas para tratar do tema 

com a participação da Sead. 

RN 

• Coordenação na execução do Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural no RN; 

• Realização de visitas de monitoramento no tocante à utilização dos equipamentos do PAC2 nos 

municípios contemplados no estado do RN. 
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RO 

•  Promover sistemas de produção de base agroecológica e orgânica junto ao público da agricultura 

familiar; 

•  Promover articulação e parceria institucional com vistas à garantia de direitos essenciais do público da 

agricultura familiar e da Reforma Agrária. 

RR 

• Levantamento da demanda de cursos do Pronatec Campo, juntamente com os colegiados; 

• Realização de capacitação dos técnicos prestadores de serviços e servidores do convenio 

Exotic/Sead/MDS. 

RS 

• Acompanhamento da agenda de distribuição de sementes aos agricultores familiares beneficiários do 

PAA; 

• Organização e realização da Conferência Estadual de ATER. 

SC 
• Conferências territoriais e estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário; 

• Conferências territoriais e estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER 

SE 
• Realização da 2ª Conferência Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural - 2ª CEATER/CNATER; 

•  Entrega de biblioteca rural do programa ARCA da Letras no Alto Sertão sergipano. 

SP 

• Organização e participação das etapas intermunicipais, territoriais e estadual da 2ª Conferência 

Nacional de ATER; 

• Organização e realização da Oficina Estadual de Concertação “Ações Integradas pela Transição 

Agroecológica da Agricultura Familiar Paulista". 

TO 
• Nivelamento da equipe da UTE e da DFDA sobre os normativos do PNCF e análises das dificuldades 

operacionais do programa no estado do Tocantins; 

• Participação e organização da Conferencia Estadual de ATER conjuntamente com a SEAGRO. 
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9.29.29.29.2----    Quadros, tabelas e figuras complementaresQuadros, tabelas e figuras complementaresQuadros, tabelas e figuras complementaresQuadros, tabelas e figuras complementares        
 

9.2.1 Tratamento de determinações e recomendações do TCU 

Complementa informações do item 8.1 

 
Tabela 46 - Situação de atendimento das demandas do TCU 

Quadro da situação de atendimento das demandas do TCU 

Deliberação 
Nº 
do 

item 
Descrição sucinta do item da deliberação Providências adotadas / Ações implementadas 

Acórdão 4452/2013 - 
TCU - 2ª Câmara                                    
(TC 017.725/2011-9) 

1.7 

1.7. Determinar à SecexAmbiental que: 
1.7.1. acompanhe periodicamente a execução dos planos de ação 
encaminhados pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, 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 Ministério do Desenvolvimento Agrário; 

De acordo com o disposto no Acórdão nº 4452/2013-TCU-2ª 
Câmara, a determinação está direcionada à SecexAmbiental, 
para fins de acompanhamento dos Planos de Ação que 
apresentamos pelo Ofício nº 50/2013/SE-MDA, de 
22/03/2013, e pelo Ofício nº 57/2013/Se-MDA, de 
02/04/2013. Tendo sido enviado o referido acórdão a esta 
SEAD apenas para conhecimento. 

Acórdão 1678/2015 - 
Plenário                                  
(TC 002.683/2015-6) 

9.4, 
9.5, 
9.6 e 
9.7  

[...] 
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 Ministério do Desenvolvimento Agrário - 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 Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA que: 
9.6.1. o orçamento estimado foi elaborado com base tão somente em 

Os Ofícios nº(s) 1549, 1618 e 1668/2016-TCU/Selog, de 
27/06/2016, 07/07/2016 e 14/07/2016 - Foram respondidos 
pelos Ofícios nº(s) 723 e 982/2015/SE/SPOA-MDA, de 
05/08/2015 e 16/09/2015, e pelo Ofício nº 
1325/2016/SPOA/SEAD/CC/PR, de 09/08/2016, a 
Subsecretaria de Planejamento e Gestão (SPG), então 
Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração 
(SPOA), informou à Secretaria de Controle Externo de 
Aquisições Logísticas do Tribunal de Contas da União 
(TCU/Selog) a continuidade do Pregão Eletrônico para 
Registro de Preços nº 01/2015, observando-se as condições 
estabelecidas no Acórdão nº 1678/2015-TCU-Plenário. A 
União, por intermédio do extinto Ministério do 
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consulta a fornecedores, contrariando jurisprudência do TCU no sentido 
de que, na elaboração de orçamento na fase de planejamento da 
contratação de bens e serviços, devem ser utilizadas fontes diversificadas, 
a fim de dar maior segurança no que diz respeito aos valores a serem 
adjudicados, de acordo com o art. 2º da IN SLTI/MP 5/2014 c/c o art. 15, 
inciso V, da Lei 8.666/1993 e Acórdãos 2816/2014-TCU-Plenário, 
265/2010-TCU-Plenário, 171/2012-TCU-Plenário, 1266/2011-TCU-
Plenário, 895/2015-TCU-Plenário e 1445/2015- TCU-Plenário); 
 
9.6.2. as variações de preço em razão das localidades onde serão 
realizados os eventos não foram consideradas na organização do certame, 
em desacordo com as orientações constantes na Nota Técnica 
182/DLSG/SLTI-MP, de 27/9/2010; 
 
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; 

Desenvolvimento Agrário (MDA), atual Secretaria Especial de 
Agricultura Familiar (SEAD), firmou 4 (quatro) contratos 
decorrentes do pregão em referência, quais sejam: a) 
Contrato nº 29/2015 (GV2 Produções S/A), b) Contrato nº 
30/2015 (Voetur Turismo e Representações Ltda.), c) 
Contrato nº 34/2015 (Una Marketing de Eventos Ltda) e d) 
Contrato nº 35/2015 (Viver Representações, Turismo, 
Assessoria e Consultoria Ltda-Epp). Diante do Acórdão nº 
166/2016-TCU-Plenário, o qual autorizou a extensão do 
prazo estabelecido no item 9.3 do Acórdão nº 1678/2015-
TCU-Plenário para até o dia 31 de maio de 2016, os referidos 
contratos foram aditados 1 (uma) vez para prorrogar seus 
prazos por 5 (cinco) meses, ou seja, de 1º/01/2016 a 
31/05/2016, e, portanto, já se encontram vencidos. 

 Acórdão nº 
446/2016-TCU-
Plenário                   (TC 
010.989/2015-3)    

9.1, 
9.2 e 
9.3 

9.1. nos termos do art. 250, inciso III, do Regimento Interno deste 
Tribunal, e considerando que as informações disponibilizadas no Siconv 
devem refletir a real situação das transferências voluntárias, recomendar 
aos órgãos concedentes nominados no item 4 deste Acórdão que, em 
relação às transferências voluntárias sob sua responsabilidade cujas 
prestações de contas tenham sido apresentadas unicamente por meio 
físico, avaliem o respectivo aceite, na forma excepcionada no segundo 
parágrafo da Diretriz-CG/Siconv 11/2012, mediante a utilização da 
funcionalidade de “Resgate de Prestação de Contas” (descrita no item 10 
do Manual “Prestação de Contas-Perfil Convenente e Concedente”, 
disponibilizado no Portal dos Convênios) e a consequente atualização dos 
dados no Siconv; 
 
9.2 esclarecer que, em relação à Fundação Nacional de Saúde e aos 
Ministérios da Cultura; da Justiça; do Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome; do Desenvolvimento Agrário; e do Turismo, a implementação da 
recomendação descrita no subitem 9.1 deverá enfocar especialmente as 
transferências voluntárias listadas no Anexo I da instrução coligida no 
Relatório que integra este Acórdão; 

Ofício nº 0271/2016-TCU/SECEX-RS, de 15/03/2016, 
Processo TC 010.989/2015-3 -  As informações requeridas 
foram apresentadas à Secex/RS por meio do Ofício nº 
731/2016/SE/SPOA/MDA, de 25/04/2016, que apresentou o 
Ofício nº 257/2016/COPAC/GEATO, em que a Caixa 
Econômica Federal apresentou as informações relacionadas 
aos contratos de repasse: CR 311715-19 (SIconv 729896); CR 
322763-36 (Siconv 732710); CR 311352-31 (Siconv 726938) e 
CR 308863-55 (Siconv 724130). Entretanto, as informações 
dos contratos de repasse de nº Siconv 774889 e 777062, não 
fizeram parte desta resposta, uma vez que se tratavam de 
instrumentos de operacionalização do Banco do Brasil. No 
período em questão, o BB não foi oficiado a responder as 
sobre os instrumentos de repasse, tendo sido identificado 
agora a ausência das informações. Por oportuno, a 
CGCONV/SPG  solicitou as informações ao BB dos contratos 
de repasse restantes por meio do OFÍCIO nº 
256/2017/SPG/CC/PR, de 08 de março de 2017. 
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9.3 determinar às unidades jurisdicionadas nominadas no item 4 deste 
Acórdão que, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência, informem a 
este Tribunal sobre as providências adotadas e resultados alcançados em 
atendimento à recomendação descrita nos subitens 9.1 e 9.2, incluindo as 
respectivas justificativas em caso de não acolhimento da recomendação; 

Acórdão 166/2016 - 
Plenario                                  
(TC 002.683/2015-6)    

* 

a) autorizar a extensão do prazo estabelecido no item 9.3 do Acórdão 
1678/2015-Plenário para até o dia 31 de maio de 2016, prazo esse que 
não será novamente prorrogado sob qualquer hipótese; 

Ofício nº 0279/2016-TCU/Selog, de 18/02/2016 - Foi 
expedido o Ofício nº 1325/2016/SPOA/SEAD/CC/PR, de 
09/08/2016, esclarecendo que, diante do Acórdão nº 
166/2016-TCU-Plenário, o qual autorizou a extensão do 
prazo estabelecido no item 9.3 do Acórdão nº 1678/2015-
TCU-Plenário para até o dia 31 de maio de 2016, os Contratos 
nº(s) 29, 30, 34 e 35/2015 foram aditados 1 (uma) vez para 
prorrogar seus prazos por 5 (cinco) meses, ou seja, de 
1º/01/2016 a 31/05/2016, e, portanto, já se encontram 
vencidos. 

Acórdão 1840/2016-
Plenário                                   
(TC 019.715/2015-3)     

9.3 e 
9.4 

[...] 
9.3. determinar à Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do 
Desenvolvimento Agrário (Seada/Casa Civil) que instaure processo 
administrativo contra a empresa Horeb - Logística para Eventos Ltda.- EPP, 
(CNPJ: 11.519.912/0001-90), com base no art. 7° da Lei 10.520/2002 e no 
item 17.1 do edital do Pregão Eletrônico 7/2015, em face de desistência 
injustificada de apresentar a documentação de habilitação no referido 
certame, informando ao TCU, no prazo de 60 (sessenta) dias contados a 
partir da ciência, as providências adotadas; 
 
9.4. recomendar à Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do 
Desenvolvimento Agrário (Seada/Casa Civil), com fundamento no art. 250, 
inciso III, do RI/TCU, que avalie a conveniência e a oportunidade de adotar 
os seguintes procedimentos, encaminhando, no prazo de 60 (sessenta) 
dias, contados a partir da ciência do plano de ação, com devido 
cronograma e responsáveis:[...] 
 
9.5. dar ciência à Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do 
Desenvolvimento Agrário (Seada/Casa Civil) acerca das seguintes 
impropriedades/falhas no Pregão Eletrônico 7/2015, para que sejam 

Ofício nº 1678/2016-TCU/Selog, de 19/07/2016 - Em relação 
ao Acórdão nº 1840/2016-TCU-Plenário, pelo qual o Tribunal 
de Contas da União (TCU) apreciou o Processo de Denúncia 
TC nº 019.715/2015-3, que trata de denúncia, com pedido de 
medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades 
ocorridas no Pregão Eletrônico nº 7/2015, promovido pelo 
então Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), 
instaurou-se o Processo nº 55000.003216/2016-94. A 
Subsecretaria de Planejamento e Gestão (SPG) expediu ao 
TCU o Ofício nº 1480/2016/SPOA/SEAD/CC/PR, de 
14/09/2016, explanando que a Coordenação de Licitações e 
Contratos (CLC), por intermédio do Memorando nº 
783/2016/CLC/CGARH/SPOA/SE-MDA, de 30/08/2016, 
informou que quanto ao item 9.3 do referido acórdão, que 
determinou que a Secretaria Especial de Agricultura Familiar 
e do Desenvolvimento Agrário (SEAD) instaurasse processo 
administrativo contra a empresa Horeb – Logística para 
Eventos Ltda-Epp, em face da desistência injustificada da 
apresentação dos documentos de habilitação no Pregão 
Eletrônico nº 7/2015, foi instaurado o Processo nº 
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adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência 
semelhantes: 
[...] 

55000.002844/2016-52. No que se refere aos itens 9.4, 9.4.1 
e 9.4.2, foi elaborado plano de ação, encaminhado à 
Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas do 
Tribunal de Contas da União (TCU/Selog) por intermédio do 
Ofício nº 1671/2016/SPOA/SEAD/CC/PR, de 26/10/2016. No 
plano de ação, a Assessoria de Comunicação (ASCOM) se 
disponibiliza a realizar um levantamento do percentual de 
subcontratação para empresas de eventos, assim como a 
Coordenação de Licitações e Contratos (CLC/CGARH/SPOA) 
responde pela análise da viabilidade de elaborar manual de 
licitação pela CONJUR, tendo em vista que a própria CLC 
utiliza de modelos e orientações da Advocacia Geral da União 
(AGU) e as instruções do Ministério do Planejamento para as 
contratações feitas na SEAD. 

ACÓRDÃO Nº 
557/2016 - TCU - 
Plenário                    (TC 
017.637/2014-7)     

9.2 

9.2. determinar ao Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA, com 
fulcro no inc. I do art. 43 da Lei 8.443/1992 c/c o inc. II do art. 250 do 
Regimento Interno do TCU, que: 
 
9.2.1. em atenção ao disposto no art. 16 do Decreto 7.746/2012, elabore 
e aprove um Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS), contendo 
objetivos e responsabilidades definidas, ações, metas, prazos de execução 
e mecanismos de monitoramento, que permita àquela organização 
estabelecer práticas de sustentabilidade e racionalização de gastos e 
processos; 
 
9.2.2. em atenção ao disposto no art. 12 da IN-SLTI 10/2012, publique no 
seu sítio na Internet o PLS aprovado; 
 
9.2.3. em atenção ao disposto nos arts. 13 e 14 da IN-SLTI 10/2012, 
estabeleça mecanismos de monitoramento para acompanhar a execução 
do PLS; 
 
9.2.4. em atenção às disposições contidas nos arts. 2º e 5º do Decreto 
5.707/2006 c/c os arts. 2º, inc. I, e 4º da Portaria MP 208/2006, elabore 
Plano Anual de Capacitação para a organização; 
 
9.2.5. em atenção ao disposto na alínea “f” do inc. IX do art. 6º e no § 4º 

Ofício nº 0533/2016-TCU/Selog, de 15/03/2016, Processo TC 
017.637/2014-7 - Em relação ao Acórdão nº 557/2016-TCU-
Plenário, pelo qual o Tribunal de Contas da União (TCU) 
emitiu o Relatório de Auditoria de Natureza Operacional, 
parte do conjunto de auditorias de fiscalização de 
governança e gestão das aquisições públicas, realizado na 
sistemática de Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC), 
destinando o trabalho a avaliar se as práticas de governança 
e de gestão de aquisições públicas adotas pelo MDA/SEAD 
estão de acordo com a legislação aplicável. A Subsecretaria 
de Planejamento e Gestão (SPG), anteriormente SPOA, 
instaurou o Processo nº 55000.001628/2016-90, visando 
elaborar o Plano de Ação e, posteriomente, monitorá-lo.  
Emitiu-se Memorandos à CONJUR (nº 600/2016), à AECI (nº 
599/2016), à Comissão de Ética (nº 716/2016), à CGPOFC (nº 
597/2016), à CASG (nº 596/2016), à CRH (nº 598/2016), 
solicitando informações para subsidiar a elaboração do Plano 
de Ação. Posteriormente, a Subsecretaria de Planejamento e 
Gestão (SPG) expediu à Selog/TCU o Ofício nº 
1481/2016/SPOA/SEAD/CC/PR, de 15/09/2016, contendo 
resposta preliminar das informações adquiridas até àquele 
momento. Após encontros e reuniões ministradas pelos 
auditores do TCU, foi esclarecido que o Plano de Ação 
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do art. 7º da Lei 8.666/1993, antes da eventual prorrogação do Contrato 
186/2010 ou antes da elaboração de edital para licitação com vistas a 
substituí-lo, inclua, nos estudos técnicos preliminares da contratação: 
 
9.2.5.1. estudo e definição da quantidade de material que será utilizada 
na prestação de serviços de limpeza; 
 
9.2.5.2. estudo e definição da produtividade da mão de obra que será 
utilizada na prestação de serviços de limpeza, à semelhança do previsto 
no parágrafo único do art. 43 da IN-SLTI 2/2008; 
 
9.2.6. em atenção ao disposto na alínea “c” do inc. IX do art. 6º da Lei 
8.666/1993, antes da eventual prorrogação do Contrato 60/2010, ou 
antes da elaboração de edital para licitação com vistas a substituí-lo, 
realize estudo técnico preliminar com objetivo de definir a localização, 
quantidade e tipo de todos os postos de trabalho de vigilância, à 
semelhança do previsto no inc. I do art. 49 da IN-SLTI 2/2008; 
 
9.2.7. em atenção ao disposto no art. 2º do Decreto 2.271/1997, antes da 
eventual prorrogação dos contratos 23/2012 e 186/2010, ou da 
elaboração de edital para licitação com vistas a substituí-los, elabore, 
aprove e publique plano de trabalho para subsidiar a terceirização dos 
serviços de limpeza e vigilância; 
 
9.2.8. em atenção ao disposto no caput do art. 3º da Lei 8.666/93, antes 
da eventual prorrogação do Contrato 186/2010, ou da licitação com vistas 
a substituí-lo, inclua como obrigação da contratada a adoção de práticas 
de sustentabilidade na execução dos serviços de limpeza e conservação, 
nos termos do art. 6º da IN SLTI/MPOG 1/2010 e do inc. III do art. 42 da 
IN SLTI 2/2008; 
 
9.2.9. com fulcro no inc. IX do art. 71 da Constituição Federal, adote, no 
prazo de noventa dias, as medidas necessárias com vistas à recuperação 
dos valores pagos indevidamente em decorrência da majoração das 
alíquotas de PIS e Cofins após a 2ª repactuação do Contrato 186/2010; 
 
9.2.10. encaminhe, no prazo de noventa dias a contar da ciência deste 

necessitava seguir modelo padrão e com informações 
importantes para futuro monitoramento. Diante disso, a 
Plano de Ação foi elaborado no modelo do TCU e enviado por 
e-mail (nataliasacchi@tcu.gov.br), em 07/11/2016 e por 
Ofício nº 1698/2016/SPOA/SEAD/CC/PR, de 07/11/2016. 
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Acórdão, plano de ação para a implementação das medidas aqui inseridas, 
contendo: 
 
9.2.10.1. para cada determinação, as ações que serão adotadas pela 
organização, o prazo e o setor responsável pelo desenvolvimento das 
ações; 
 
9.2.10.2. para cada recomendação cuja implementação seja considerada 
conveniente e oportuna, as ações que serão adotadas pela organização, o 
prazo e o setor responsável pelo desenvolvimento das ações; 
 
9.2.10.3. para cada recomendação cuja implementação não seja 
considerada conveniente ou oportuna, justificativa da decisão; 

Acórdão nº 
1983/2016 - TCU - 
Plenário                                                       
(TC 017.637/2014-7)  

* 

b) autorizar a prorrogação, por mais 60 (sessenta) dias, dos prazos 
fixados para o cumprimento dos subitens 9.2.9 e 9.2.10 do Acórdão 
557/2016 – TCU – Plenário, a contar da notificação deste julgado. 

Apenas se refere à prorrogação do prazo para resposta e 
envio do Plano de Ação das determinações e recomendações 
do Acórdão nº 557/2016-TCU-Plenário. Portanto, já 
respondido na linha acima. 

Acórdão 6011/2016 - 
1ª Câmara                                   
(TC 031.449/2015-8) 
    

1.7 

1.7.1. determinar à Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do 
Desenvolvimento Agrário (antigo Ministério do Desenvolvimento 
Agrário), ou a quem vier lhe suceder, que, no prazo de até sessenta dias a 
contar da ciência desta deliberação, apresente novo plano de ação 
contemplando a redução de estoque dos processos de prestação de 
contas pendentes de análise, decorrentes de convênios e contratos de 
repasse, acompanhado da metodologia utilizada para redução do prazo 
de análise 

Ofício nº 0404/2016-TCU/SecexAmbiental, de 28/09/2016, 
Processo TC 031.449/2015-8, Acórdão nº 6011/2016-TCU-1ª 
Câmara - Em resposta ao Acórdão foi enviado à 
SecexAmbiental o Ofício nº 1749/2016/SPOA/SEAD/CC/PR, 
de 24/11/2016 , contendo o Plano de Ação com explicações 
dos procedimentos feitos e por fazer para reduzir o estoque 
de prestações de contas de convênios e contratos de repasse.       

Acórdão 11502/2016 - 
2ª Câmara                              
(TC 029.923/2014-0)    

1.7 

1.7.1. ao Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário que, no prazo de 
120 (cento e vinte) dias, analise a documentação encaminhada ao TCU 
pelos Srs. Erbertes Almeida Campos e Wellington de Azevedo Leite, e pela 
Associação de Silves pela Preservação Ambiental e Cultura, a título de 
prestação de contas do Convênio nº 700232/2008 (Siconv nº 6350/2008: 
Processo 55000.000997/2012-31) firmado com a Associação de Silves 
pela Preservação Ambiental e Cultura (Aspac), emitindo o seu parecer 
conclusivo quanto à regularidade, ou não, da execução da avença, nos 
termos do art. 60 da então vigente Portaria Interministerial CGU-MF-MP 
nº 127/2008 e da cláusula décima terceira do termo de convênio, 
encaminhando ao TCU as suas conclusões ao final do referido prazo; 

Ofício nº 2796/2016, Processo TC 029.923/2014-0, Acórdão 
nº 11502/2016-TCU-2ª Câmara - Foi providenciado a 
instauração do processo nº 55000.003562/2016-72 para 
acompanhamento da análise e emissão de parecer referente 
aos documentos apresentados pelos Srs. Erberts Almeida 
Campos, Wellington de Azevedo Leite e pela Associação de 
Silves pela Preservação Ambiental e Cultural. O processo foi 
encaminhado para a área responsável pela análise 
documental de prestação de contas de convênios firmados 
pela SEAD (CGCONV/SPG), em 02/12/2016. E até o momento, 
não foi enviado resposta ao TCU, tendo em vista que as 
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documentações permanecem em análise e o prazo de 
vigência expirar-se-á em 29/03/2017 (após 120 dias de 
protocolado em 29/11/2016). 

Acórdão 4802/2016 - 
TCU - 2ª Câmara                
(TC 010.488/2013-8) 

1.8.3 
e 
1.8.4 

1.8.3. Determinar, com fulcro no art. 250, II, c/c art. 197, § 1º, do RI/TCU, 
ao Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA que instaure tomada de 
contas especial em relação aos Convênios Siafi 465656, 488195 e 537277 
e informe no relatório de gestão do exercício atual (2016) todas as 
medidas adotadas para finalizar a análise da prestação de contas desses 
convênios sob pena de responsabilização solidária de quem der causa ao 
atraso; 
 
1.8.4. Dar ciência, com fulcro no art. 7º da Resolução 265/2014-TCU, ao 
Incra/MT e ao MDA de que restou configurado o descumprimento das 
determinações exaradas nos Acórdãos 7.389/2013-TCU-Plenário (item 
1.7.3.), 897/2013-TCU-2ª Câmara (itens 1.6.2.3, 1.6.2.4 e 1.6.2.5, itens 
1.6.1.1 e 1.6.1.2) e 1.287/2010-TCU-2ª Câmara (itens 1.4.1.6, 1.4.1.7 e 
1.4.1.8; itens 1.4.2.1 e 1.4.2.2), com vistas à adoção de providências 
internas que previnam a recorrência desse fato; 

Ofício 0397/2016-TCU/SECEX-MT, Processo TC 
010.488/2013-8, Acórdãos 897/2013 e 4802/2016-2ª Câmara 
- Não foi elaborado resposta definitiva ao TCU, tendo em 
vista que a coordenação responsável pela análise das 
prestações de contas de convênios (CGCONV/SPG)  informou 
pelo Memorando nº 67/2016/CGCONV/SPG/CC/PR, de 
09/12/2016, que foi necessário redistribuir os processos 
relacionados e continuar as análises financeiras e emissões 
de pareceres conclusivo, para, assim, solicitar a instauração 
de tomada de contas dos convênios listados. Posteriormente, 
pelos Memorando nº 13/2017/CGCONV/SPG/SEAD/CC/PR, 
de 07/03/17, e Memorando nº 
15/2017/CGCONV/SPG/SEAD/CC/PR, de 09/03/2017, que 
apresentaram as informações atualizadas e específicas de 
cada convênios, restou o seguinte: a) SIAFI 465656 (CV 
39/2002) - Análise ainda em conclusão, onde já houve a 
apuração de débitos relativos ao pagamento indevido de 
tarifas bancárias com recursos do convênio e ausência de 
aplicação financeira dos recursos enquanto não utilizados na 
execução do objeto pactuado; b) SIAFI 488195 (CV 26/2003) 
- Foi expedido o ofício nº 203/2017/SPG/SEAD/CC/PR, de  
20/02/17, por meio do qual foi enviada cópia da Nota Técnica 
nº 002/2017/CPCCONV/CGCONV/SPG/SEAD/CC/PR, com 
apuração de irregularidades resultantes em débitos relativos 
a: ausência de aplicação financeira, ausência de documentos 
comprobatórios de despesas e realização de despesas não 
previstas no Plano de Trabalho aprovado; c) SIAFI 537277 (CV 
91/2005) - A análise foi concluída após o envio de 
documentos complementares pela entidade, portanto foi 
emitido Parecer Financeiro nº 
006/2017/CPCCONV/CGCONV/SPG/SEAD/CC/PR, de 
17/02/17, com sugestão de encaminhamento para a 
aprovação da prestação de contas final, aguardando 
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manifestação do Secretário Especial para efetivação dos 
registros no SIAFI. 

 

9.2.2 Tratamento de recomendações do órgão de Controle Interno 

Complementa informações do item 8.2 

 
Tabela 47 - Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno 

Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno 

Deliberação/ 
Relatório 

CGU 
ID Recomendação Providências adotadas / Ações implementadas 

147404 6731 

Recomendamos à SAF oficiar aos agentes financeiros, para promover 
a cobrança do item financiado, conforme a seguir: 
AG. FINANCEIRO                                 MUNICÍPIO        Nº OPERAÇÃO 
B.B.S/A (Ag. em Campo Mourão/PR )    Farol/PR              2096827 
"           " 2096668 
Denunciar o fato ao Ministério Público pela venda de bem dado em 
garantia. 

Segue anexo ofício enviado ao Banco do Brasil, para que o mesmo, na qualidade de 
agente financeiro, promova a cobrança do mutuário inadimplente, Sr. Luiz Giroto, pelo 
contrato de financiamento nº 2096668, referente a quatro matrizes leiteiras e um 
trator agrícola, nos valores de R$ 4.000,00 e R$ 11.000,00. 

201305772 10583 

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 

Em atenção à Recomendação nº 10583, a Coordenação-Geral de Comunicação Social 
(CGCS) informou, por intermédio do Memorando Circular nº 
01/2017/CGCS/SEAD/CC/PR, de 9 de fevereiro de 2017, anexo, que a empresa Premier 
Eventos Ltda efetuou o pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU), no valor 
de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), consoante o Memorando nº 
193/2016/ASCOM/SEAD/CC/PR, de 13 de dezembro de 2016, anexo. 

201305772 10584 

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. 

Em atenção à Recomendação nº 10584, a Coordenação de Procedimentos 
Administrativos Disciplinares (CPAD) informou que o Processo nº 55000.002673/2014-
08, apenso com os Processos nº(s) 55000.001797/2009-09, 55000.001536/2013-67, 
55000.002795/2012-24, 55000.000142/2013-91, 55000.002806/2013-57, 
55000.002795/2012-24, 55000.001192/2010-43 e 55000.002664/2013-28, é destinado 
a apurar a regularidade de todas as subcontratações e participações de empresas e 
prestadores de serviços relacionados à execução do Contrato MDA n° 24/2012, bem 
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como de todas as recomendações constantes do relatório de Auditoria Anual de Contas 
CGU/PR n° 201305772. 
 
Os referidos autos, após emissão do Relatório Final da Comissão de Sindicância 
Investigativa, foram encaminhados à Consultoria Jurídica (CONJUR), atual Assessoria 
Jurídica (ASJUR), em 15 de fevereiro de 2016. Desta forma, como as datas da tabela do 
Excel estão atualizadas até julho/agosto/setembro de 2016, de lá para cá não sofreram 
alterações, tendo em vista que o processo se encontra em poder da ASJUR, aguardando 
parecer jurídico. 

201305772 11229 

Apurar responsabilidades pelo atesto, aprovação e pagamento 
referentes à locação de cadeiras e mesas e de gerador, referente ao 
evento ENCONTRO NACIONAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. 

Em atenção à Recomendação nº 11229, a Coordenação de Procedimentos 
Administrativos Disciplinares (CPAD) informou que o Processo nº 55000.002673/2014-
08, apenso com os Processos nº(s) 55000.001797/2009-09, 55000.001536/2013-
67, 55000.002795/2012-24, 55000.000142/2013-91, 55000.002806/2013-
57, 55000.002795/2012-24, 55000.001192/2010-43 e 55000.002664/2013-28, é 
destinado a apurar a regularidade de todas as subcontratações e participações de 
empresas e prestadores de serviços relacionados à execução do Contrato MDA n° 
24/2012, bem como de todas as recomendações constantes do relatório de Auditoria 
Anual de Contas CGU/PR n° 201305772.  
 
Os referidos autos, após emissão do Relatório Final da Comissão de Sindicância 
Investigativa, foram encaminhados à Consultoria Jurídica (CONJUR), atual Assessoria 
Jurídica (ASJUR), em 15 de fevereiro de 2016. Desta forma, como as datas da tabela do 
Excel estão atualizadas até julho/agosto/setembro de 2016, de lá para cá não sofreram 
alterações, tendo em vista que o processo se encontra em poder da ASJUR, aguardando 
parecer jurídico. 

201305772 11230 

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. 

Em atenção à Recomendação nº 11230, a Coordenação de Procedimentos 
Administrativos Disciplinares (CPAD) informou que o Processo nº 55000.002673/2014-
08, apenso com os Processos nº(s) 55000.001797/2009-09, 55000.001536/2013-67, 
55000.002795/2012-24, 55000.000142/2013-91, 55000.002806/2013-57, 
55000.002795/2012-24, 55000.001192/2010-43 e 55000.002664/2013-28, é destinado 
a apurar a regularidade de todas as subcontratações e participações de empresas e 
prestadores de serviços relacionados à execução do Contrato MDA n° 24/2012, bem 
como de todas as recomendações constantes do relatório de Auditoria Anual de Contas 
CGU/PR n° 201305772. 
 
Os referidos autos, após emissão do Relatório Final da Comissão de Sindicância 
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Investigativa, foram encaminhados à Consultoria Jurídica (CONJUR), atual Assessoria 
Jurídica (ASJUR), em 15 de fevereiro de 2016. Desta forma, como as datas da tabela do 
Excel estão atualizadas até julho/agosto/setembro de 2016, de lá para cá não sofreram 
alterações, tendo em vista que o processo se encontra em poder da ASJUR, aguardando 
parecer jurídico. 

201305772 11231 

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. 

Em atenção à Recomendação nº 11231, a Coordenação de Procedimentos 
Administrativos Disciplinares (CPAD) informou que o Processo nº 55000.002673/2014-
08, apenso com os Processos nº(s) 55000.001797/2009-09, 55000.001536/2013-67, 
55000.002795/2012-24, 55000.000142/2013-91, 55000.002806/2013-57, 
55000.002795/2012-24, 55000.001192/2010-43 e 55000.002664/2013-28, é destinado 
a apurar a regularidade de todas as subcontratações e participações de empresas e 
prestadores de serviços relacionados à execução do Contrato MDA n° 24/2012, bem 
como de todas as recomendações constantes do relatório de Auditoria Anual de Contas 
CGU/PR n° 201305772. 
 
Os referidos autos, após emissão do Relatório Final da Comissão de Sindicância 
Investigativa, foram encaminhados à Consultoria Jurídica (CONJUR), atual Assessoria 
Jurídica (ASJUR), em 15 de fevereiro de 2016. Desta forma, como as datas da tabela do 
Excel estão atualizadas até julho/agosto/setembro de 2016, de lá para cá não sofreram 
alterações, tendo em vista que o processo se encontra em poder da ASJUR, aguardando 
parecer jurídico. 

201305772 11232 

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. 

Em atenção à Recomendação nº 11232, a Coordenação de Procedimentos 
Administrativos Disciplinares (CPAD) informou que o Processo nº 55000.002673/2014-
08, apenso com os Processos nº(s) 55000.001797/2009-09, 55000.001536/2013-67, 
55000.002795/2012-24, 55000.000142/2013-91, 55000.002806/2013-57, 
55000.002795/2012-24, 55000.001192/2010-43 e 55000.002664/2013-28, é destinado 
a apurar a regularidade de todas as subcontratações e participações de empresas e 
prestadores de serviços relacionados à execução do Contrato MDA n° 24/2012, bem 
como de todas as recomendações constantes do relatório de Auditoria Anual de Contas 
CGU/PR n° 201305772. 
 
Os referidos autos, após emissão do Relatório Final da Comissão de Sindicância 
Investigativa, foram encaminhados à Consultoria Jurídica (CONJUR), atual Assessoria 
Jurídica (ASJUR), em 15 de fevereiro de 2016. Desta forma, como as datas da tabela do 
Excel estão atualizadas até julho/agosto/setembro de 2016, de lá para cá não sofreram 
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alterações, tendo em vista que o processo se encontra em poder da ASJUR, aguardando 
parecer jurídico. 

201305782 34633 

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. 

Atendendo pedido da CGU solicitou-se à mandatária da União a remessa de planilha 
contendo a situação dos contratos inscritos no Plano de Ação para redução do estoque 
de contratos na situação "a comprovar", "a aprovar" e "inadimplência efetiva", cuja 
planilha segue em anexo. 
 
Esta Secretaria permanece em contato com a SPOA e a Caixa Econômica Federal para a 
redução do estoque de contratos nestas situações. 

201203331 52241 

Recomendar ao DCF/SRA-MDA a conclusão da implementação de 
rotina sistematizada de transferência/disponibilização de 
dados/arquivos pelos agentes financeiros referentes às operações 
(SAT e SIC) contratadas no âmbito do PNCF. 

A SRA publicou a Portaria nº 06/2013 com procedimentos dispondo sobre as atividades 
de guarda, estoque e elaboração de inventário, com periodicidade anual, de bens e 
valores (disponibilidades financeiras, financiamentos concedidos, contratos SIC) no 
âmbito do PNCF, incluindo o prazo delimitador até 30/abr para elaboração do 
Inventário e com procedimentos da rotina. 

201203331 52242 

Recomendar ao DCF/SRA-MDA a instituição de normativo que 
discipline as atividades de guarda, estoque e elaboração de 
inventário, com periodicidade mínima anual, de bens e valores 
(disponibilidades financeiras, financiamentos concedidos, contratos 
SIC) no âmbito do PNCF. 

A SRA publicou a Portaria nº 06/2013 com procedimentos dispondo sobre as atividades 
de guarda, estoque e elaboração de inventário, com periodicidade anual, de bens e 
valores (disponibilidades financeiras, financiamentos concedidos, contratos SIC) no 
âmbito do PNCF, incluindo o prazo delimitador até 30/abr para elaboração do 
Inventário e com procedimentos da rotina. 

201203339 52814 
Desenvolver indicadores de desempenho, de forma a possibilitar 
acompanhamento da Ação e auxiliar na tomada de decisões 
gerenciais. 

Os indicadores de monitoramento do Garantia Safra foram instituídos e estão em vigor 
na Coordenação-Geral do Garantia Safra, conforme atestam as fichas técnicas e as 
planilhas de monitoramento em anexo. 

201305772 59266 

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. 

Em atenção à Recomendação nº 59266, a Coordenação-Geral de Comunicação Social 
(CGCS) informou, por intermédio do Memorando Circular nº 
01/2017/CGCS/SEAD/CC/PR, de 9 de fevereiro de 2017, anexo, que não foi possível 
implementar o sistema até o momento, visto não ter havido outra licitação. No entanto, 
a CGCS reiterou que o informado no último relatório será de fato seguido e, para o 
próximo contrato, o sistema de solicitação de eventos será utilizado. 

201305782 59492 

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. 

Reafirmamos que esta demanda não se trata de demanda da SRA conforme já 
respondido pela SDT em 23/06/2016. 

201305782 59493 

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. 

Reiterando os termos da resposta em anexo onde conforme informado à CGU no Ofício 
nº 529-2015 SDT/MDA a recomendação dessa CGU será incluída no próximo 
Chamamento Público, que será realizado por esta Secretaria somente após a publicação 
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do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil - MROSC e do Decreto de 
regulamentação. 

201305772 84287 

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. 

a) Segue anexa a documentação solicitada relativa à formalização e recolhimentos dos 
débitos apurados nos convênios nº 611003 e 717882, conforme solicitado. O 
recolhimento das parcelas foi concluído, sendo assim, os pareceres financeiros 
conclusivos encontram-se em elaboração; 
 
b) Quanto ao convênio nº 611224, informa-se que o primeiro ainda encontra-se na 
Secretaria da Agricultura Familiar aguardando por manifestação quanto à justificativas 
apresentadas pela convenente. 
 
c) O convênio n° 701138 retornou da SAF com parecer com indicação de glosa de 
despesas, com posterior solicitação de devolução de recursos. A entidade, por sua vez, 
apresentou novas informações com solicitação de reanálise das despesas glosadas que, 
após apreciação da Coordenação-Geral de Convênio, resultou na expedição do Ofício 
nº 102/2017/SPG/SEAD/CC/PR, cujo valor glosado já foi recolhido pela entidade, com 
posterior elaboração de parecer financeiro com sugestão de aprovação da prestação 
de contas do convênio, que aguarda pela manifestação de Secretário Especial de 
Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário para posteriores registros no SIAFI 
e SICONV; 
 
d) Com relação ao convênio nº 701339 a análise não foi concluída no prazo estimado 
(agosto/2016), sobretudo em virtude de reestruturação ocorrida nesta Coordenação-
Geral, bem como evasão de servidores da área, resultando na redistribuição dos 
processos para análise. Desse modo, estima-se a conclusão até julho/2017. 
 
e) Quanto ao convênio nº 703465, foi expedido o Ofício nº 28/2017/SPG/SEAD/CC/PR, 
com cópia da Análise de Processo nº 002/2017/ CPCCONV/CGCONV/SPG/SEAD/CC/PR 
com as impropriedades/irregularidades constatadas, para providências. Todavia, em 
virtude da correspondência não ter sido entregue (mudança de endereço não 
comunicada pela entidade), o processo seguirá para elaboração de parecer financeiro, 
com indicação dos valores aprovados/reprovados, para posteriores providências 
conforme IN/TCU nº 071/2012. 

201305772 84296 
Diligenciar as empresas contratada para apresentar comprovantes de 
regularidade fiscal, qualificação técnica e Notas Fiscais, quando for o 

Quanto à documentação comprobatória dos serviços subcontratados no âmbito do 
Pregão nº 04/2012, foi elaborado o Ofício nº 36/2016/ASCOM e encaminhado à 
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caso, e realizar análise da adequabilidade/suficiência da 
documentação apresentada, anexando ao processo. 

empresa Carla Dias Viagens e Eventos Ltda-Epp, para atendimento da solicitação de 
envio das comprovações necessárias. 

201305772 84311 

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. 

Conforme já informado por meio do Memorando nº 283/2014/ASCOM/MDA, no que 
se refere à constatação feita de que houve pagamentos realizados sem documentação 
comprobatória suficiente no Contrato nº 03/2012 (firmado com a empresa Channel 
Locações e Eventos Ltda-Epp), nos Contratos nº(s) 04 e 05/2012 (firmados com a 
empresa Premier Eventos Ltda), a ASCOM esclarece que todas as notas fiscais foram 
analisadas, juntamente com os documentos enviados, à luz das exigências dos 
contratos citados. As faturas cujas comprovações foram consideradas insuficientes não 
foram enviadas para pagamento e foram devolvidas à empresa Premier Eventos Ltda, 
conforme o Ofício nº 77/2014 (cópia anexa). 

201305772 84312 

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 as expectativas e necessidades, com eficiência e 
economicidade. 

Conforme já informado por meio do Memorando nº 283/2014/ASCOM/MDA, no que 
se refere à constatação feita de que houve pagamentos realizados sem documentação 
comprobatória suficiente no Contrato nº 03/2012 (firmado com a empresa Channel 
Locações e Eventos Ltda-Epp), nos Contratos nº(s) 04 e 05/2012 (firmados com a 
empresa Premier Eventos Ltda), a ASCOM esclarece que todas as notas fiscais foram 
analisadas, juntamente com os documentos enviados, à luz das exigências dos 
contratos citados. As faturas cujas comprovações foram consideradas insuficientes não 
foram enviadas para pagamento e foram devolvidas à empresa Premier Eventos Ltda, 
conforme o Ofício nº 77/2014 (cópia anexa). 

201305772 84318 

Promover diligências junto à empresa contratada para que seja 
demonstrada a efetiva prestação dos serviços de hospedagem e 
adotar, caso necessário, providências com vistas à devolução ao 
Erário dos valores pagos sem comprovação. 

Em atenção à Recomendação nº 84318, a Coordenação-Geral de Comunicação Social 
(CGCS), antiga Assessoria de Comunicação Social (ASCOM), informou, por intermédio 
do Memorando Circular nº 01/2017/CGCS/SEAD/CC/PR, de 9 de fevereiro de 2017, 
anexo, que encaminhou à Subsecretaria de Planejamento e Gestão (SPG), pelo 
Memorando nº 01/2017/CGCS/GAB/SEAD/CC/PR, de 12 de janeiro de 2017, anexo, a 
resposta apresentada pela Channel Locações e Eventos Ltda ao Ofício nº 
35/2016/ASCOM, de 29 de junho de 2016. 
 
A ASCOM, atual CGCS, solicitou à empresa, por meio do referido ofício, a efetiva 
comprovação da prestação dos serviços pagos pelo então Ministério do 
Desenvolvimento Agrário (MDA), sendo R$ 36.448,00 (trinta e seis mil e quatrocentos 
e quarenta e oito reais) referentes a serviços de hospedagem e R$ 572.258,00 
(quinhentos e setenta e dois mil e duzentos e cinquenta e oito reais) referentes a 
serviços de transporte, no âmbito da VIII Feira Nacional de Agricultura Familiar e 
Reforma Agrária (FENAFRA), ocorrida no ano de 2012. 
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201305772 84320 

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. 

Em atenção à Recomendação nº 84320, a Coordenação-Geral de Comunicação Social 
(CGCS), antiga Assessoria de Comunicação Social (ASCOM), informou, por intermédio 
do Memorando Circular nº 01/2017/CGCS/SEAD/CC/PR, de 9 de fevereiro de 2017, 
anexo, que encaminhou à Subsecretaria de Planejamento e Gestão (SPG), pelo 
Memorando nº 01/2017/CGCS/GAB/SEAD/CC/PR, de 12 de janeiro de 2017, anexo, a 
resposta apresentada pela Channel Locações e Eventos Ltda ao Ofício nº 
35/2016/ASCOM, de 29 de junho de 2016. 
 
A ASCOM, atual CGCS, solicitou à empresa, por meio do referido ofício, a efetiva 
comprovação da prestação dos serviços pagos pelo então Ministério do 
Desenvolvimento Agrário (MDA), sendo R$ 36.448,00 (trinta e seis mil e quatrocentos 
e quarenta e oito reais) referentes a serviços de hospedagem e R$ 572.258,00 
(quinhentos e setenta e dois mil e duzentos e cinquenta e oito reais) referentes a 
serviços de transporte, no âmbito da VIII Feira Nacional de Agricultura Familiar e 
Reforma Agrária (FENAFRA), ocorrida no ano de 2012. 

201305772 84322 

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. 

Retificação do Texto Anterior: 
 
Em atenção à Recomendação nº 84322, a Coordenação de Procedimentos 
Administrativos Disciplinares (CPAD) informou que o Processo nº 55000.002673/2014-
08, apenso aos Processos nº(s) 55000.001797/2009-09, 55000.001536/2013-67, 
55000.002795/2012-24, 55000.000142/2013-91, 55000.002806/2013-57, 
55000.002795/2012-24, 55000.001192/2010-43 e 55000.002664/2013-28, são 
destinados a apurar a regularidade de todas as subcontratações e participações de 
empresas e prestadores de serviços relacionados à execução do Contrato MDA n° 
24/2012, bem como de todas as recomendações constantes do relatório de Auditoria 
Anual de Contas CGU/PR n° 201305772. 
 
Os referidos autos, após emissão do Relatório Final da Comissão de Sindicância 
Investigativa, foram encaminhados à Consultoria Jurídica (CONJUR), atual Assessoria 
Jurídica (ASJUR), em 15 de fevereiro de 2016. Desta forma, como as datas da tabela do 
Excel estão atualizadas até julho/agosto/setembro de 2016, de lá para cá não sofreram 
alterações, tendo em vista que o processo se encontra em poder da ASJUR, aguardando 
parecer jurídico. 

201407144 129020 
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 

Encaminhe-se, em anexo, o Modelo Lógico PAC 2 Equipamentos para Estradas Vicinais, 
produzido no bojo das atividades desenvolvidas pela equipe de bolsistas e 
pesquisadores do CDT/UnB Ressalte-se que muito deste material, principalmente nos 
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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 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. 

capítulos 5 e 6, mostra o que deveria ter sido feito anos atrás durante as etapas de 
planejamento, implementação e execução caso a política pública em comento tivesse 
seguido seu curso "normal". Em outras palavras, trata-se de um estudo feito nos dias 
de hoje que tenta, tanto quanto possível, retratar qual deveria ter sido a análise que os 
decisores do antigo MDA deveriam ter levado a cabo para avaliar racional e 
fundamentadamente a viabilidade, ou não, da política em comento. 

201407188 129037 

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. 

Os indicadores de monitoramento do Garantia Safra foram instituídos e estão em vigor 
na Coordenação-Geral do Garantia Safra, conforme atestam as fichas técnicas e as 
planilhas de monitoramento em anexo. 

201407188 129038 

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. 

Segue anexo documento contendo as fichas técnicas dos indicadores de 
monitoramento do Garantia Safra. No entanto, esse manual não foi instituído por meio 
de ato normativo. 
 
A Coordenação-Geral do Garantia-Safra solicita prorrogação de 60 dias, a contar de 
26/08/2016, para articular com o Gabinete da Secretaria Especial de Agricultura 
Familiar e Desenvolvimento Agrário - SEAD para providenciar a edição do normativo. 
Na ocasião da reunião, já será apresentada minuta do normativo. 

201407186 129046 

Proceda a manutenção evolutiva no sistema SIG-CF para que este 
passe a permitir a marcação da operação SAT quanto aos serviços 
prestados e já remunerados ao agente financeiro. 

25/04/2016 - A CGPMA, com apoio da CGMI tem realizado algumas evoluções no SIGCF, 
com a finalidade de aperfeiçoar o monitoramento do Programa Nacional de Credito 
Fundiário. Em 2015 foi construído e finalizado o módulo de substituição, parecer 
eletrônico e módulo oferta, já implementado, inclusive com o lançamento e 
capacitação das UTE's. Quanto ao módulo financeiro que irá aperfeiçoar o 
acompanhamento da gestão financeira e assim qualificar o acompanhamento dos 
serviços prestados pelos agentes financeiros, está em fase de construção pela CGMI. 
Para o atendimento da recomendação solicitamos a prorrogação do prazo para 
dezembro/2016. 

201407186 129047 

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. 

11/11/2016 - recomendação considerada atendida conforme histórico abaixo. 
 
25/04/2016 - Após análise mais detalhada das constatações 2.1.1.3, pagina 72, do 
Relatório 201407186, que trata do recomendado o fiscal do contrato do BNB servidor 
da CGOF, informou que no decorrer de 2014/2015 foram realizados procedimentos de 
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rotina pelo BNB com a finalidade de exaurir e/ou diminuir as ocorrências de 
instabilidades apontadas neste item do Relatório. 
 
Diante disto, não faz-se necessária a correção do sistema pela CGMI e consideramos a 
recomendação atendida. 

201407186 129050 

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. 

25/04 - A CGPMA, com apoio da CGMI tem realizado algumas evoluções no SIGCF, com 
a finalidade de aperfeiçoar o monitoramento do PNCF. Quanto a manutenção para 
avaliar os serviços prestados pelos agentes financeiros referentes as contratações de 
SIC, esta em fase de construção pela CGMI. Portanto, solicitamos a prorrogação do 
prazo para dezembro/2016. 

201407186 129053 

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. 

Esta Secretaria esta em fase final de elaboração da nova proposta de Portaria 
aperfeiçoando os itens referentes aos procedimentos de conferencia e validação da 
remuneração devida aos agentes financeiros e solicita a a prorrogação até 30/11/2016 
em função do novo Decreto nº 8.889, datado de 26 de outubro de 2016, com a nova 
estrutura regimental da SRA vinculada a SEAD. Cumpre destacar que a Portaria SRA nº 
06/2013 foi revista e revogada pela Portaria SRA nº 041/2014, no sentido de aprimorar 
os procedimentos gerais do PNCF, inclusive instituindo os procedimentos para 
conferência e validação da remuneração devida aos agentes financeiros pela 
operacionalização do SIC. No entanto, esta SRA reconhece a necessidade de ajustes a 
portaria SRA nº 041/2014. 

201407186 129054 

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 

Esta Secretaria esta em fase final de elaboração da nova proposta de Portaria 
aperfeiçoando os itens referentes aos procedimentos de conferencia e validação da 
remuneração devida aos agentes financeiros e solicita a a prorrogação até 30/11/2016 
em função do novo Decreto nº 8.889, datado de 26 de outubro de 2016, com a nova 
estrutura regimental da SRA vinculada a SEAD. Cumpre destacar que a Portaria SRA nº 
06/2013 foi revista e revogada pela Portaria SRA nº 041/2014, no sentido de aprimorar 
os procedimentos gerais do PNCF, inclusive instituindo os procedimentos para 
conferência e validação da remuneração devida aos agentes financeiros pela 
operacionalização do SIC. No entanto, esta SRA reconhece a necessidade de ajustes a 
portaria SRA nº 041/2014. 
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necessários à conformidade dos valores cobrados e à autorização do 
pagamento, tais como consulta Siafi/Cadin/Sicaf. 

201407186 129056 

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. 

11/11/2016 - Encontra-se em fase de atualização e adequação dos procedimentos, 
rotinas e etapas para elaboração do Plano de Monitoramento, com a avaliação dos 
resultados quantitativos e qualitativos do PNCF. Portanto, até o dia 30 de novembro de 
2016, a SRA apresentará uma proposta de Plano de Monitoramento à CGU. 

201407184 129058 

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. 

11/11/2016 -Encaminha-se em anexo a Portaria nº 15, de 14 de junho de 2015, 
publicada no D.O.U. de 16 de junho de 2016 e o Manuel Operativo publicado no Boletim 
de Serviço nº 77, de 21 de junho de 2016, na forma sugerida pela CGU, referente ao 
Plano de Providências Permanente do exercício de 2013. 

201407768 129063 

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. 

A respeito dessa recomendação, ressalta-se que o Tribunal de Contas da União – TCU 
determinou à SEAD, por meio do Acórdão nº 6011/2016-TCU-Primeira Câmara, a 
apresentação de novo plano de ação contemplando a redução de estoque dos 
processos de prestação de contas pendentes de análise, decorrentes de convênios e 
contratos de repasse, acompanhado de metodologia utilizada para redução do prazo 
de análise. Foi expedido o Ofício nº 1646/2016/SPOA/CC/PR, cópia anexa, que solicitou 
à Caixa Econômica Federal o envio, até 21/11/2016, do plano de ação para os contratos 
de repasse em estoque. 

201407768 129064 

Reavaliar a capacidade técnica-operacional da contratada, 
apresentando parecer conclusivo sobre a questão, acompanhado dos 
devidos documentos comprobatórios. 

Conforme solicitado pela CGU segue os documentos que atestam a capacidade técnica 
e operacional do CEADES. 
 
Registre-se, ainda, que o CEADES foi credenciado pelo CONDRAF (Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Rural Sustentável) para a realização de ações voltadas à agricultura 
familiar, conforme arquivo em anexo. 

201407768 129068 

Adotar providências junto às convenentes selecionadas no âmbito do 
Chamamento Público n° 1/2012 quanto à existência de vínculo com a 
Administração Pública dos consultores contratados, conforme 
apontado nesta constatação, informando os resultados a esta CGU. 

É preciso ressaltar para os auditores da CGU que não é esta Secretaria que realiza a 
seleção de consultores no âmbito dos convênios firmados. Quanto à listagem 
apresentada pela CGU esta Secretaria emitiu resposta informando que nenhum dos 
consultores informados pela CGU possuíam vínculo com a administração pública 
quando da celebração dos contratos com as convenentes (ver Ofício nº 529/2015 - 
SDT/MDA). Eles haviam se desligado de suas funções no setor público para a realização 
das consultorias, de acordo com a legislação vigente. 
 
Conforme informado anteriormente esta Secretaria pretende reforçar nas reuniões de 
monitoramento a necessidade de comprovação documental de que os consultores 
contratados para a execução de trabalhos no âmbito dos contratos celebrados não 
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possuem vínculo com a administração pública. Registra-se, no entanto, que nenhum 
consultor contratado no âmbito dos contratos vigentes com esta Secretaria possuía 
vínculo com a Administração Pública no momento de sua contratação. 
 
Resta prejudicada a solicitação da CGU porque não houve nenhuma nova celebração 
de convênio com Entidades da Sociedade Civil nos exercícios de 2015 e 2016 em função 
da entrada em vigor da MROSC (Marco regulatório das Organizações da Sociedade 
Civil). 

201407768 129070 

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. 

Ao contrário do afirmado pelos auditores da CGU na presente reiteração não houve 
contratação de consultores que possuíam vínculo com a administração pública, 
conforme informações enviadas à essa CGU por meio do Ofício nº 529/2015 - 
SDT/MDA.  
 
Além disso, os normativos para a contratação de Entidades da Sociedade Civil foram 
alterados com a entrada em vigor do MROSC (Marco Regulatório das Organizações da 
Sociedade Civil), de forma que o atendimento à recomendação ora exarada fica 
prejudicado. 

228416 131666 
Adotar providências quanto ao           ressarcimento ao Erário das 
despesas não comprovadas adequadamente. 

Em atenção à Recomendação nº 131666, informa-se que foi priorizada a análise da 
resposta apresentada pela COOPAGEL, referente ao Convênio nº 10/2005, com a 
finalidade de concluir a prestação de contas. 

228416 131667 

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. 

Em atenção à Recomendação nº 131667, informa-se que foi priorizada a análise da 
resposta apresentada pela COOPAGEL, referente ao Convênio nº 10/2005, com a 
finalidade de concluir a prestação de contas. 

228416 131668 

Solicitar à COOPAGEL a comprovação de que os serviços/materiais        
envolvidos efetivamente foram utilizados nas atividades do Convênio.   
Caso não haja a comprovação, adote providências quanto ao              
ressarcimento ao Erário das despesas não comprovadas 
adequadamente. 

Em atenção à Recomendação nº 131668, informa-se que foi priorizada a análise da 
resposta apresentada pela COOPAGEL, referente ao Convênio nº 10/2005, com a 
finalidade de concluir a prestação de contas. 

228421 131729 
Recomendar ao concedente a adoção de providências quanto ao            
ressarcimento ao Erário. 

Foi emitido o Ofício nº 29/2017 - SDR/SEAD/CC/PR à Caixa Econômica Federal 
solicitando a reavaliação da prestação de contas do contrato 230219-83, firmado com 
a COOPAGEL, conforme cópia em anexo. 

201407179 132537 
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 

Por meio dos Memorandos nº 23 e 24/2016, de 11/11/2016, a Coordenação do Projeto 
solicitou, respectivamente, orientação da Conjur e nova manifestação da Comissão de 
Seleção. A Conjur ainda não se manifestou. 
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J.R.F. (CPF ***.084.945-**)  em face dos fatos apontados neste 
Relatório que indicam direcionamento e restrição do caráter 
competitivo do processo seletivo para preenchimento da vaga DATER-
15/2013. 

 
Após análise, a Comissão de Seleção ratificou, por meio do Memorando s/nº, de 
02/12/2016, a manifestação encaminhada anteriormente por meio do Memorando 
s/nº, de 29/04/2015, dando mais clareza aos esclarecimentos. 
 
A Coordenação do Projeto argumenta que o modelo de Termo de Referência da 
Portaria MDA nº 47/2014 dá margem para interpretações diversas, por exemplo, na 
parte que trata dos critérios ligados à pós-graduação. A Comissão de Seleção partiu do 
entendimento que sempre adota, de forma coerente. Mas é verdade que, dá forma 
como consta no TR, o entendimento adotado não é óbvio. Ante essa situação, a 
Coordenação do Projeto elaborou o Manual de Elaboração de Termos de Referência, 
que também segue anexo e tem por finalidade deixar os TRs mais transparentes para 
todos: candidatos, avaliadores e auditores. 

201215950 135728 

À SDT/MDA instar a CAIXA a considerar, quando da análise da 
Prestação de Contas Final do Contrato de Repasse 276.136-56 (Siafi 
651312), os fatos ora apontados neste Relatório, especialmente 
quanto à contratação de técnicos que não apresentavam os requisitos 
necessários estabelecidos nos editais dos processos seletivos. 

Segue cópia digitalizada do Ofício solicitado pela CGU. 

201215950 135729 

À SDT/MDA instar a CAIXA a considerar, quando da análise da 
Prestação de Contas Final do Contrato de Repasse 276.136-56 (Siafi 
651312), os fatos ora apontados neste Relatório, especialmente 
quanto à contratação de prestadores de serviços sem formalização de 
processo seletivo prévio e/ou sem formalização de termo de contrato. 

Ver Ofício nº 168/2016 - SDT/MDA na manifestação nº 135728 

201215950 135730 

À SDT/MDA, implementar mecanismos de controles internos ou 
rotinas internas prevendo que os Termos Aditivos relativos aos 
Contratos de Repasse celebrados no âmbito da SDT/MDA sejam 
prévia e devidamente formalizados, conforme legislação sobre 
transferências voluntárias e Termo Contratual, de modo a evitar a 
reincidência dos fatos ora apontados. 

Ver Ofício nº 168/2016 - SDT/MDA na manifestação nº 135728 

201215950 135731 

À SDT/MDA instar a CAIXA a considerar, quando da análise da 
Prestação de Contas Final do Contrato de Repasse 276.136-56 (Siafi 
651312), os fatos ora apontados neste Relatório, especialmente 
quanto às alterações do PAT, em relação à programação física da 
execução, redução da meta 2 e majoração das metas 3 e 7 

Ver Ofício nº 168/2016 - SDT/MDA na manifestação nº 135728 
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201215950 135732 
À SDT/MDA se manifestar quanto ao impacto representado pelas 
alterações promovidas no PAT pela SASAC em relação ao alcance dos 
objetivos almejados no Contrato de Repasse 276.136-56. 

Ver Ofício nº 168/2016 - SDT/MDA na manifestação nº 135728 

201215950 135733 

À SDT/MDA instar a CAIXA a considerar, quando da análise da 
Prestação de Contas Final do Contrato de Repasse 276.136-56 (Siafi 
651312), os fatos ora apontados neste Relatório, especialmente 
quanto à (i) existência de prestadores de serviços cujos contratos 
encerraram e, mesmo assim, continuaram a prestarem serviços e 
receberam pagamentos sem a devida formalização de novo contrato 
ou termo aditivo de prorrogação de prazo dos contratos originais, no 
montante de R$ 46.530,00; (ii) ocorrência de pagamentos no 
montante de R$ 17.724,00, sem os documentos comprobatórios das 
despesas realizadas no âmbito da contrapartida; e (iii) pagamentos a 
03 consultores sem disponibilização da documentação original 
comprobatória das despesas, no valor total de R$ 26.262,11. 

Ver Ofício nº 168/2016 - SDT/MDA na manifestação nº 135728 

201215950 135734 
À SDT/MDA apurar responsabilidade de quem deveria ter exercido a 
função fiscalizadora do Contrato de Repasse nº 276.136-56 e não o 
fez, conforme apontado neste item do Relatório. 

Ver Ofício nº 168/2016 - SDT/MDA na manifestação nº 135728 

201215950 135735 

À SDT/MDA instar a CAIXA a considerar, quando da análise da 
Prestação de Contas Final do Contrato de Repasse 276.136-56 (Siafi 
651312), os fatos ora apontados neste Relatório, especialmente 
quanto à (i) ocorrência de pagamentos, no montante de R$ 17.724,00, 
na ausência de documentos hábeis comprobatórios das despesas 
realizadas no âmbito da contrapartida. 

Ver Ofício nº 168/2016 - SDT/MDA na manifestação nº 135728 

201215950 135736 

Instar a SASAC a ultimar o processo de legalização do uso dos terrenos 
particulares para fins comunitários, conforme previsto no item 3.8 das 
Diretrizes Gerais da SA 007024 relativa aos programas de 
desenvolvimento agrário do OGU-MDA, bem como proceder a 
formalização contratual da implantação da UD de cisterna de 16.000 
L em Lagoa da Entrada. 

Ver Ofício nº 168/2016 - SDT/MDA na manifestação nº 135728 

201215950 135737 

À SDT/MDA instar a CAIXA a considerar, quando da análise da 
Prestação de Contas Final do Contrato de Repasse 276.136-56 (Siafi 
651312), os fatos ora apontados neste Relatório, especialmente 
quanto à (i) execução parcial do objeto do contrato de repasse, tendo 
em vista que foi constatado que não foram adquiridos materiais para 
implantação das UD’s de horta. 

Ver Ofício nº 168/2016 - SDT/MDA na manifestação nº 135728 
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201215950 135738 

À SDT/MDA instar a CAIXA a considerar, quando da análise da 
Prestação de Contas Final do Contrato de Repasse 276.136-56 (Siafi 
651312), os fatos ora apontados neste Relatório, especialmente 
quanto ao impacto da paralisação da execução do objeto conveniado 
no atingimento do objetivo do convênio, promovendo a glosa do valor 
financeiro não executado (55%), devidamente corrigidos. 

Ver Ofício nº 168/2016 - SDT/MDA na manifestação nº 135728 

201215950 135739 

À SDT/MDA instar a CAIXA a considerar, quando da análise da 
Prestação de Contas Final do Contrato de Repasse 276.136-56 (Siafi 
651312), os fatos ora apontados neste Relatório, especialmente 
quanto aos pagamentos por serviços não comprovadamente 
realizados por evidências documentais, no valor de R$ 170.802,11 e 
as inconsistência nos registros da SASAC 

Ver Ofício nº 168/2016 - SDT/MDA na manifestação nº 135728 

201215950 135740 

Instar à SASAC a promover a substituição do Relatório Semestral do 
Projeto de Desenvolvimento Agroecológico no Alto Sertão Sergipano 
no tocante às correção das informações apresentadas de Unidades de 
Demonstração implantadas nas comunidades São Clemente, Boa 
Vista, Augustinho, Belo Monte, Poço dos Bois, Lagoa de Farias, Lagoa 
da Entrada, Fortaleza, Quixaba, Lagoa Primeira, Maranduba, 
Queimadas e Areias. 

Ver Ofício nº 168/2016 - SDT/MDA na manifestação nº 135728 

201215950 135741 

À SDT/MDA instar a CAIXA a considerar, quando da análise da 
Prestação de Contas Final do Contrato de Repasse 276.136-56 (Siafi 
651312), os fatos ora apontados neste Relatório, especialmente 
quanto à implantação das UD’s previstas no PT e o que foi 
efetivamente executado pela SASAC. 

Ver Ofício nº 168/2016 - SDT/MDA na manifestação nº 135728 

201215950 135742 
Instar à SASAC a promover a substituição do Relatório de execução 
físico-financeiro, apresentando as informações corretas quanto ao 
que efetivamente foi executado. 

Ver Ofício nº 168/2016 - SDT/MDA na manifestação nº 135728 

201215950 135743 

À SDT/MDA instar a CAIXA a considerar, quando da análise da 
Prestação de Contas Final do Contrato de Repasse 276.136-56 (Siafi 
651312), os fatos ora apontados neste Relatório, especialmente 
quanto ao pagamento antecipado e a maior no montante de R$ 
2.880,00 para consultor, contrariamente às disposições contratuais. 

Ver Ofício nº 168/2016 - SDT/MDA na manifestação nº 135728 

201215950 135744 
À SDT/MDA instar a CAIXA a considerar, quando da análise da 
Prestação de Contas Final do Contrato de Repasse 276.136-56 (Siafi 
651312), os fatos ora apontados neste Relatório, especialmente 

Ver Ofício nº 168/2016 - SDT/MDA na manifestação nº 135728 
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quanto à contratação de fornecimento de combustível em valor 
superior aos avençados em contratos contemporâneos e similares. 

201215950 135745 

À SDT/MDA instar a CAIXA a considerar, quando da análise da 
Prestação de Contas Final do Contrato de Repasse 276.136-56 (Siafi 
651312), os fatos ora apontados neste Relatório, especialmente 
quanto aos (i) indícios de simulação de procedimento licitatório na 
locação de veículos; (ii) utilização de veículos locados antes da 
celebração do contrato de locação; e (iii) pagamento a maior por 
veículos supostamente locados para a execução do Contrato de 
Repasse, representando um dano ao Erário de R$ 29.400,00. 

Ver Ofício nº 168/2016 - SDT/MDA na manifestação nº 135728 

201215950 135747 

À SDT/MDA instar a CAIXA a considerar, quando da análise da 
Prestação de Contas Final do Contrato de Repasse 276.136-56 (Siafi 
651312), os fatos ora apontados neste Relatório, especialmente 
quanto aos indícios de montagem de procedimento licitatório para 
aquisição de material apícola pela SASAC. 

Ver Ofício nº 168/2016 - SDT/MDA na manifestação nº 135728 

201215950 135748 

À SDT/MDA instar a CAIXA a considerar, quando da análise da 
Prestação de Contas Final do Contrato de Repasse 276.136-56 (Siafi 
651312), os fatos ora apontados neste Relatório, especialmente 
quanto aos pagamentos antecipados e à maior por serviços não 
comprovadamente prestados e/ou por fornecimento de materiais 
não comprovadamente entregues, no montante de R$ 13.827,50. 

Ver Ofício nº 168/2016 - SDT/MDA na manifestação nº 135728 

201502804 141273 

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). 

Ainda não foi publicada nova portaria contemplando exigência "da publicação do 
resultado da primeira fase antes da realização da segunda fase, estabelecendo ainda o 
interstício mínimo de cinco dias entre a marcação das entrevistas (por e-mail) e a 
realização das entrevistas (por telefone)". 
 
No entanto, a Coordenação responsável pelo Projeto PNUD BRA/11/009 durante o 
período de transição de governo já concluiu suas contribuições e encaminhou para o 
Comitê Técnico de Coordenação e Avaliação dos PCTs da SEAD a minuta de uma nova 
portaria (vide anexo) que substituirá a Portaria MDA nº 47/2014, no sentido de atender 
às recomendações da CGU, bem como contribuições para aprimorar a elaboração de 
termos de referência. 
 
De qualquer forma, a regra constante da recomendação já vem sendo adotada 
rigorosamente. 
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201502804 141276 

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. 

Por meio do Memorando Circular nº 09/2016/PNUD/SAF/SEAD/CC/PR, de 14/12/2016, 
a Direção Nacional do PCT PNUD BRA/11/009 encaminhou a todas as áreas ligadas ao 
Projeto o Manual de Elaboração de Termos de Referência. Além disso, a Coordenação 
do Projeto encaminhou esse Manual ao Comitê Técnico de Coordenação e Avaliação 
dos PCTs da SEAD, juntamente com as contribuições para uma nova Portaria que deverá 
substituir a Portaria MDA nº 47/2014. O Manual de Elaboração de Termos de 
Referência proposto pela Direção do BRA/11/009, e que após avaliações do Comitê 
Técnico de Coordenação e Avaliação dos PCTs e da Conjur, deverá constar como anexo 
à nova Portaria, para valer para todos os PCTs da SEAD, apresenta critérios de aceitação 
de experiências profissionais que antecedem a data de conclusão do curso superior, de 
modo que entendemos que ele atende a esta recomendação. Enquanto a nova Portaria 
não é publicada, esse Manual, que não entra em conflito com a Portaria MDA nº 
47/2014 vigente, já está vigente para o BRA/11/009. 

201502804 141277 

Regulamentar a forma de comprovação de experiência profissional no 
âmbito dos processos seletivos de consultoria, nos casos de serviços 
autônomos e cooperativados. 

Na reunião de 19/09/2016 (memória anexa), ficou acordado que a Coordenação do 
Projeto iria propor, no texto do Manual do Fluxo do Processo Seletivo e se preciso 
também na nova Portaria, a regulamentação da forma de comprovação de experiência 
profissional no âmbito dos processos seletivos de consultoria, nos casos de serviços 
autônomos e cooperativados. A versão do Manual que segue em anexo já contempla 
alguma coisa a respeito da comprovação de serviços autônomos. Devido à 
complexidade do tema e à falta de tempo dos membros da Coordenação responsável 
pelo Projeto BRA/11/009 durante a transição de governo (que não se dedicam 
exclusivamente ao Projeto) para estudar o tema e propor uma solução, esta 
recomendação segue não atendida. 
 
Prazo solicitado: 60 dias. 

201502804 141278 

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 contrato ocorra em data posterior 
ao encaminhamento dos processos ao PNUD. 

Os controles internos, no âmbito da Unidade de Gestão do Projeto - UGP, estão 
adequados para garantir a agilidade no processo de elaboração e assinatura dos 
contratos de consultoria, de modo que os casos de contratos de consultoria chegando 
ao PNUD assinados após o início das suas vigências se devem ora a atrasos no PNUD, 
ora a casos fortuitos que impedem a coleta de uma assinatura. De qualquer forma, no 
intuito de minimizar a probabilidade de que contratos de consultoria cheguem 
assinados ao PNUD após o início de suas vigências, UGP ampliou de 10 para 15 dias o 
intervalo de tempo entre a inserção dos parâmetros do contrato no sistema e a data 
informada para o início da vigência do contrato. Com isso, haverá maior tempo para o 
PNUD finalizar a elaboração do contrato e para a UGP coletar as assinaturas e devolver 
o contrato ao PNUD. 
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201502804 141285 

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. 

As medidas de controle interno para atender aos itens (i) e (iv) já foram reconhecidas 
pela CGU. As medidas que atendem aos itens (ii) e (iii) estão inseridas numa estratégia 
mais ampla de elevar os níveis tanto dos produtos como também dos termos de 
referência. Essa estratégia consiste em um novo modelo de Relatório de Avaliação de 
Produtos e na elaboração de Relatórios de Feedback da Coordenação do Projeto. No 
Feedback, emitido somente em casos que requerem algum tipo de adequação ou 
aprimoramento, a Coordenação explicita em que aspectos o produto não está 
atendendo ou pode ficar mais adequado e, se for o caso, também faz considerações 
acerca do termo de referência, como incentivo para que a área demandante seja mais 
clara e específica na descrição dos produtos demandados em futuros termos de 
referência. Além disso, o novo Relatório de Avaliação exige que haja um rigor adequado 
na aprovação dos produtos pela área finalística, ao passo que facilita o trabalho da 
Direção Nacional do Projeto, pela qual passam todos os produtos do Projeto e cujos 
membros possuem outras atribuições, não estando dedicados exclusivamente ao 
Projeto. 

201502804 141286 

Implementar rotinas internas visando a tempestividade na 
comunicação ao PNUD sobre servidores exonerados. 

A UGP já está adotando a rotina de comunicar tempestivamente ao PNUD toda e 
qualquer nomeação ou exoneração, arquivando as cópias em pasta específica. Por 
exemplo, em 2016 foram enviados ao PNUD os Ofícios nº 50 (troca de perfis no 
sistema), nº 51 (exoneração do Diretor Nacional do Projeto), nº 60 (exoneração do 
Coordenador do Projeto e novas nomeações) e nº 61 (inclusão dos novos perfis no 
sistema). 

201502804 141287 

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. 

Ainda não foi publicada nova portaria com novo conteúdo dos extratos de contratos. 
 
No entanto, a Coordenação do Projeto PNUD BRA/11/009 já concluiu suas 
contribuições e encaminhou para o Comitê Técnico de Coordenação e Avaliação dos 
PCTs da SEAD a minuta de uma nova portaria (vide anexo) que substituirá a Portaria 
MDA nº 47/2014, no sentido de atender às recomendações da CGU, bem como 
contribuições para aprimorar a elaboração de termos de referência. 
 
De qualquer forma, todos os extratos vêm sendo publicados no DOU. 

201502804 141288 

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 
acompanhamento de Contratos de Ater adaptado para projetos que 
atendam beneficiários com DAP Jurídica (P01) e uma Proposta de 

Os produtos 1 e 2 do contrato 2014/033 e 1 e 2 do contrato 2014/266 foram 
devidamente refeitos. 
 
Os produtos 1 e 2 do contrato 2014/033 e o produto 2 do contrato 2014/266 foram 
refeitos e seguem nos anexos. 



 

                                                                             133 

A
N

EX
O

S 
E 

A
P

ÊN
D

IC
ES

 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2016 MDA

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. 

 
O produto 1 do contrato 2014/266 também foi refeito, porém o arquivo fornecido pela 
coordenação demandante à Unidade de Gestão do Projeto não pôde ser inserido no 
Sistema Monitor por ser grande demais (versão escaneada com 34,5 MB). 
 
Caso a equipe de auditoria exija a apresentação do arquivo, solicitamos prazo para 
encaminhar de outra forma (digital original, caso tenhamos êxito solicitando 
diretamente à consultora, ou em papel, imprimindo a versão escaneada e enviando via 
ofício). 

201412519 143931 

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. 

Não foram realizadas novas contratações de empresas subsidiárias desde o pregão 
eletrônico 007/2013. A partir de 2017, a execução da política de ATER ficará a cargo da 
ANATER, que implementará regulamento próprio de acompanhamento e fiscalização 
dos instrumentos. 

201412519 143932 

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. 

Não foram realizadas novas contratações de empresas subsidiárias desde o pregão 
eletrônico 007/2013. A partir de 2017, a execução da política de ATER ficará a cargo da 
ANATER, que implementará regulamento próprio de acompanhamento e fiscalização 
dos instrumentos. 

201412519 143933 

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. 

Não foram realizadas novas contratações de empresas subsidiárias desde o pregão 
eletrônico 007/2013. A partir de 2017, a execução da política de ATER ficará a cargo da 
ANATER, que implementará regulamento próprio de acompanhamento e fiscalização 
dos instrumentos. 

201412519 143934 

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. 

Não foram realizadas novas contratações de empresas subsidiárias desde o pregão 
eletrônico 007/2013. A partir de 2017, a execução da política de ATER ficará a cargo da 
ANATER, que implementará regulamento próprio de acompanhamento e fiscalização 
dos instrumentos. 

201412519 143935 

Criar rotina de avaliação da comprovação de experiência profissional 
dos técnicos que comporão a equipe técnica anteriormente à 
anuência quanto à substituição dos profissionais. 

Não foram realizadas novas contratações de empresas subsidiárias desde o pregão 
eletrônico 007/2013. A partir de 2017, a execução da política de ATER ficará a cargo da 
ANATER, que implementará regulamento próprio de acompanhamento e fiscalização 
dos instrumentos. 

201412519 143936 

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. 

Não foram realizadas novas contratações de empresas subsidiárias desde o pregão 
eletrônico 007/2013. A partir de 2017, a execução da política de ATER ficará a cargo da 
ANATER, que implementará regulamento próprio de acompanhamento e fiscalização 
dos instrumentos. 

201412519 143938 
Não conceder prorrogação de ordens de serviço quando o contrato 
objeto de fiscalização estiver prestes a expirar. 

Não foram realizadas novas contratações de empresas subsidiárias desde o pregão 
eletrônico 007/2013. A partir de 2017, a execução da política de ATER ficará a cargo da 
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ANATER, que implementará regulamento próprio de acompanhamento e fiscalização 
dos instrumentos. 

201412519 143939 

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). 

Não foram realizadas novas contratações de empresas subsidiárias desde o pregão 
eletrônico 007/2013. A partir de 2017, a execução da política de ATER ficará a cargo da 
ANATER, que implementará regulamento próprio de acompanhamento e fiscalização 
dos instrumentos. 

201412519 143940 

Realizar planejamento das fiscalizações das empresas subsidiárias 
levando em consideração o estudo realizado. 

Não foram realizadas novas contratações de empresas subsidiárias desde o pregão 
eletrônico 007/2013. A partir de 2017, a execução da política de ATER ficará a cargo da 
ANATER, que implementará regulamento próprio de acompanhamento e fiscalização 
dos instrumentos. 

201412519 143941 

Exigir assinaturas dos técnicos das subsidiárias que escreveram os 
relatórios. 

Não foram realizadas novas contratações de empresas subsidiárias desde o pregão 
eletrônico 007/2013. A partir de 2017, a execução da política de ATER ficará a cargo da 
ANATER, que implementará regulamento próprio de acompanhamento e fiscalização 
dos instrumentos. 

201412519 143942 

Exigir assinaturas dos técnicos que executaram fiscalização in loco. Não foram realizadas novas contratações de empresas subsidiárias desde o pregão 
eletrônico 007/2013. A partir de 2017, a execução da política de ATER ficará a cargo da 
ANATER, que implementará regulamento próprio de acompanhamento e fiscalização 
dos instrumentos. 

201412519 143943 

Exigir atestes com assinaturas dos beneficiários entrevistados pelas 
empresas de apoio à fiscalização. 

Não foram realizadas novas contratações de empresas subsidiárias desde o pregão 
eletrônico 007/2013. A partir de 2017, a execução da política de ATER ficará a cargo da 
ANATER, que implementará regulamento próprio de acompanhamento e fiscalização 
dos instrumentos. 

201412519 143947 
Tornar acessíveis a todos os cidadãos, via internet, as informações 
contidas no sistema eletrônico, conforme exigência do art. 21 da Lei 
de Ater. 

Foi disponibilizado no link "ater.mda.gov.br" a aba "consultas públicas", onde é possível 
a extração dos dados dos contratos registrados no Siater. 

201412519 143948 
Disponibilizar na páginal do MDA na internet os relatórios de 
execução do Pronater, conforme exigência do art. 25 da Lei de Ater. 

Não há relatórios do PRONATER para serem postados. Não houve reunião do CONDRAF 
para esta pauta específica. 

201412519 143949 
Facilitar o acesso à consulta pública na página do MDA na internet, 
por meio da disponibilização de link de acesso direto. 

Foi disponibilizado no link "ater.mda.gov.br" a aba "consultas públicas", onde é possível 
a extração dos dados dos contratos registrados no Siater. 

201503487 149760 

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. 

Em relação à meta de "qualificar 1200 técnicos em crédito rural para implantação de 
sistemas de produção orgânica e de base agroecológica, articulado com as Chamadas 
de Ater", a metodologia de apuração da meta é a contagem de participantes nas 
oficinas realizadas com essa finalidade (qualificar de técnicos em crédito rural para 
implantação de sistemas de produção orgânica e de base agroecológica). Na primeira 
fase do Planapo, foram realizadas sete oficinas, totalizando 500 participantes. A 
execução foi abaixo da meta, que no entanto se mantém no segundo ciclo do Planapo 



 

                                                                             135 

A
N

EX
O

S 
E 

A
P

ÊN
D

IC
ES

 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2016 MDA

(2016-2019), durante o qual há expectativa de que a meta seja alcançada. 
 
Em relação à meta de “garantir  a  contratação  de  pelo  menos  20%  de  jovens como  
agentes  de  Ater  nas  equipes  de  Chamadas  do  Planapo (...)”, o MDA lançou em 2015 
o edital de chamada pública de ATER nº 02/2015, para a promoção da agroecologia com 
jovens rurais da agricultura familiar. Neste edital, foi previsto que as equipes técnicas 
das propostas selecionadas devem ser compostas por, no mínimo, 30% de técnicos com 
idade entre 18 e 35 anos. De 2016 em diante, foi adotada como diretriz que todas as 
chamadas públicas de ATER abertas pelo MDA deverão prever esse percentual mínimo. 
Essa questão da forma de alcance da meta por meio de exigência no âmbito das 
chamadas públicas de ATER para agroecologia (tanto do MDA, quanto do INCRA), será 
objeto de discussão em Grupo de Trabalho próprio, instituído para aprimoramento das 
chamadas públicas de ATER para agroecologia. Um feedback da equipe de auditoria 
quanto à aceitação dessa metodologia certamente contribuirá para a discussão. De 
qualquer forma, consideramos que hoje há uma metodologia de quantificação definida 
e que a recomendação se encontra atendida. 
 
Em relação à iniciativa de "garantir que 30% dos recursos  nas  Chamadas  públicas  de  
Ater com enfoque agroecológico do MDA e Incra sejam aplicados em atividades 
específicas para  mulheres  em  atividades extrativistas  e  na  produção  orgânica  
agroecológica", as chamadas públicas de agroecologia realizadas pelo MDA preveem 
que 30% dos recursos sejam destinados a atividades específicas para as mulheres 
rurais. A questão sobre a metodologia de monitoramento do cumprimento desse 
percentual será discutido em Grupo de Trabalho próprio, instituído para 
aprimoramento das chamadas públicas de ATER para agroecologia. Um feedback da 
equipe de auditoria quanto à aceitação dessa metodologia certamente contribuirá para 
a discussão. De qualquer forma, consideramos que hoje há uma metodologia de 
quantificação definida e que a recomendação se encontra atendida. 

201503487 149761 

Exigir o lançamento das informações coletadas em campo pelas 
entidades executoras em todos os contratos em sistema alternativo 
enquanto não é concluído o módulo no Siater(Por exemplo: Access, 
Excel). 

A partir de 2017 a execução da política de ATER ficará a cargo da ANATER, que contará 
com sistema próprio para acompanhamento dos instrumentos. Neste sistema será 
possível a sistematização dos dados obtidos junto aos beneficiários, aferindo sua 
evolução ao longo do desenvolvimento do serviço de ATER. 

201503487 149762 

Construir módulo no Siater para inserção de dados levantados em 
campo pelas entidades executoras - caracterização das UPF, registro 
de projetos e acompanhamentos realizados pelos técnicos e 
avaliações dos beneficiários e pelos fiscais em todas as chamadas. 

A partir de 2017 a execução da política de ATER ficará a cargo da ANATER, que contará 
com sistema próprio para acompanhamento dos instrumentos. Neste sistema será 
possível a sistematização dos dados obtidos junto aos beneficiários, aferindo sua 
evolução ao longo do desenvolvimento do serviço de ATER. 
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201503487 149763 

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. 

O Manual de Acompanhamento de Contratos de ATER encontra-se em revisão. 
Solicitamos prazo de 60 dias para publicação da nova versão. 

201503487 149764 

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. 

A partir de 2017, a execução da política de ATER ficará a cargo da ANATER, que 
implementará regulamento próprio de acompanhamento e fiscalização dos 
instrumentos. Esta contará com sistema próprio para acompanhamento dos 
instrumentos, onde será possível a sistematização dos dados obtidos junto aos 
beneficiários, aferindo sua evolução ao longo do desenvolvimento do serviço de ATER. 

201503487 149765 

Apurar responsabilidades pela morosidade na adoção de providências 
para quantificação do dano ao Fundo Garantia-Safra e respectivas 
medidas para efetivar as devidas cobranças. 

O processo nº 55000.001934/2015-45 contém o relato detalhado das providências 
tomadas para a quantificação do dano ao Fundo Garantia-Safra, bem como Nota 
Técncia 017/2016 - CGGS/DFPP/SAF/MDA, que concluiu que não houve morosidade 
para atender à recomendação da CGU. O processo (de 101 volumes) foi arquivado em 
09 de junho de 2016. 
 
Seguem em anexo a Nota Técnica 017/2016 - CGGS/DFPP/SAF/MDA, bem como o 
Despacho de encerramento e arquivamento do processo. 

201503487 149766 

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. 

Foram encaminhadas 10.383 notificações para beneficiários com indícios de 
irregularidade.  
 
Até o momento, 5.104 notificações foram devolvidas pelos Correios. 
 
As notificações não entregues aos beneficiários, pelos Correios, serão encaminhadas 
para as entidades emissoras de DAP para ampla publicidade junto aos beneficiários e, 
em último caso, serão publicadas no Diário Oficial da União (DOU). 
 
A CGGS recebeu 478 defesas feitas pelos beneficiários. A Comissão de Avaliação 
destinada a apurar os pagamentos indevidos com recursos do Fundo Garantia-Safra, 
instituída pela Portaria nº 6 de 23 de janeiro de 2015, analisou, até o momento, 434 
defesas. 
 
O trabalho da Comissão é desenvolvido conforme Portarias nº 66/2014 e nº 6/2015.  
 
A Portaria nº 29/2016 traz os servidores que compõem a Comissão. 
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570 beneficiários devolveram recurso ao Fundo Garantia-Safra, total de R$ 560.067,16 
(quinhentos e sessenta mil sessenta e sete reais e dezesseis centavos). 
 
Esse procedimento é rotineiro e contínuo. 

201503487 149767 

Instituir formalmente, mediante Portaria ou instrumento equivalente, 
o processo de coleta, armazenamento e 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. 

11/11/2016 - Encontra-se em análise pela Consultoria Jurídica da SEAD a minuta de 
Portaria para publicação e demais trâmites. 
 
Cumpre destacar que foram realizadas diversas reuniões entre esta SRA por intermédio 
da CGPMA visando os esclarecimentos para subsidiara  análise da CONJUR. 

201503487 149769 

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. 

Estamos em fase de implantação desta recomendação considerando o prazo para 
31/03/2017 de apresentação do Painel de Balanço. 

201503487 149771 

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 em cada fase do processo (incluindo a análise e 
interpretação dos resultados), as rotinas de monitoramento e de 
identificação dos riscos inerentes. 

Segue Portaria sobre o procedimento para execução do Programa ATER - PRONATER, 
em conformidade com o que estabelece o disposto nos Arts. 21 e 24 da Lei nº 12.188 
de 11/01/2010 

587353 158992 
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 

O indicador de tempestividade foi desenvolvido e instituído na Coordenação-Geral do 
Garantia Safra, conforme atesta o documento anexo. 
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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. 

587353 158993 

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. 

A equipe da Coordenação-Geral do Garantia-Safra - CGGS reuniu-se para analisar a 
Portaria nº 42/2012 frente ao indicador de tempestividade desenvolvido e validou os 
prazos que estão na portaria. No entanto, não há registro dessa reunião. 

587353 158998 

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. 

O mecanismo de consulta foi implementado no Sistema Garantia-Safra, conforme 
atesta o documento anexo. 

587353 159002 

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. 

Não há mais débito da Bahia ao Fundo Garantia-Safra. 
 
http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/saf-garantia/aportes-financeiros-dos-
agricultores-prefeituras-municipais-e-governos 

201412817 159911 

Instituir rotinas, definindo responsáveis, atribuições, fluxos e prazos 
para assegurar o efetivo monitoramento das atividades realizadas no 
âmbito do Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel – PNPB, 
mormente quanto à conferência dos valores de venda de matéria 
prima informados no Sistema SabidoWeb, da compatibilidade entre a 
produção informada e a área constante da Declaração de Aptidão ao 
Pronaf – DAP, da ausência de alimentação do sistema por parte das 
Cooperativas, e da comprovação de aquisição de matérias primas dos 
agricultores associados às cooperativas. 

As rotinas e responsabilidades que asseguram o monitoramento das atividades 
realizadas no âmbito do PNPB estão definidas e fazem parte da rotina da Coordenação-
Geral de Biocombustíveis. A CGBIO vem realizando a avaliação da manutenção da 
habilitação das cooperativas beneficiárias do selo combustível social conforme IN MDA 
n° 01/2011. São realizadas visitas anuais às cooperativas para verificação da validade 
da DAP jurídica e das informações postadas no sistema SABIDO. Tais informações 
incluem a confirmação da origem da matéria prima, comparação da renda bruta obtida 
por cada agricultor familiar com o limite disposto no MCR, comparação do volume 
entregue com a área cadastrada na DAP individual. Quando são constatadas 
inconformidades e caso a cooperativa não apresente justificativas plausíveis, a 
habilitação é suspensa por um ano. Este é o caso específico da Coopiranga, que teve 
sua habilitação suspensa, além de outras 18 cooperativas desde 2011. 

690113 160194 
Recomenda-se a realização de estudos técnico/econômicos que 
avaliarão a viabilidade econômica da aquisição dos maquinários 
frente aos benefícios sociais almejados. 

Encaminhe-se, em anexo, o Modelo Lógico PAC 2 Equipamentos para Estradas Vicinais, 
produzido no bojo das atividades desenvolvidas pela equipe de bolsistas e 
pesquisadores do CDT/UnB Ressalte-se que muito deste material, principalmente nos 
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capítulos 5 e 6, mostra o que deveria ter sido feito anos atrás durante as etapas de 
planejamento, implementação e execução caso a política pública em comento tivesse 
seguido seu curso "normal". Em outras palavras, trata-se de um estudo feito nos dias 
de hoje que tenta, tanto quanto possível, retratar qual deveria ter sido a análise que os 
decisores do antigo MDA deveriam ter levado a cabo para avaliar racional e 
fundamentadamente a viabilidade, ou não, da política em comento. 

690113 160195 

Definir os indicadores sociais e/ou econômicos a serem utilizados no 
acompanhamento e avaliação da Ação 12NR. 

Encaminhe-se, em anexo, o Modelo Lógico PAC 2 Equipamentos para Estradas Vicinais, 
produzido no bojo das atividades desenvolvidas pela equipe de bolsistas e 
pesquisadores do CDT/UnB Ressalte-se que muito deste material, principalmente nos 
capítulos 5 e 6, mostra o que deveria ter sido feito anos atrás durante as etapas de 
planejamento, implementação e execução caso a política pública em comento tivesse 
seguido seu curso "normal". Em outras palavras, trata-se de um estudo feito nos dias 
de hoje que tenta, tanto quanto possível, retratar qual deveria ter sido a análise que os 
decisores do antigo MDA deveriam ter levado a cabo para avaliar racional e 
fundamentadamente a viabilidade, ou não, da política em comento. 

690113 160198 

Diante do exposto, em sintonia às recomendações já expostas neste 
relatório sobre o assunto, recomendamos ao MDA instituir sistema 
informatizado, em ambiente web, para que as prefeituras registrem a 
utilização do maquinário doado, dando acesso a estes dados de forma 
irrestrita, de forma a possibilitar o controle social; bem como 
implementar sistemática de cobrança às prefeituras que não 
apresentarem a declaração anual de utilização. 

Não se confirmaram a disponibilização de registros de utilização porque estes não 
foram ainda efetivamente disponibilizados ao público, eis que os dados encontram-se 
em análise desde então pela equipe de bolsistas e pesquisadores do CDT/UnB. Além 
disso, em complemento à manifestação anterior, registre-se ter havido cerca de 2,4 mil 
declarações anuais de utilização submetidas pelo sistema referentes ao período de 
01/01/2015 a 31/12/2015. Quanto às demais, com a reabertura do prazo para envio a 
partir dos primeiros meses do ano que vem, pretende-se que estas prefeituras enviem 
suas declarações do faltante, juntamente com o prazo para que enviem, juntamente 
com todas as demais, as do período de 01/01/2016 a 31/12/2016. Registre-se também 
que o link em que esse órgão de controle acessara (http://sispac.mda.gov.br/siai) 
destinava-se apenas ao envio das referidas declarações, e não à consulta aos dados 
enviados por parte da sociedade em geral. Além disso, a partir do ano que vem o 
sistema contará com algumas novas funcionalidades e interface mais amigável, motivo 
por que esse link será desativado. Em anexo, seguem a tela inicial do sistema utilizado 
para a coleta de declarações anuais de utilização do período de 01/01/2015 a 
31/12/2015 e o que se pretende utilizar para a coleta de declarações anuais de 
utilização do período de 01/01/2016 a 31/12/2016 (este não se encontra disponível 
para acesso a usuários de fora da SEAD, por enquanto). 

690113 160228 
Implementar sistemática de cobrança às prefeituras que não 
apresentarem a declaração anual de utilização. 

A sistemática de cobrança será realizada a partir do ano que vem, juntamente com a 
reabertura do prazo para envio das declarações anuais de utilização do período de 
01/01/2016 a 31/12/2016. Tal situação, além dos motivos anteriormente expostos na 
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manifestação anterior, que devem ser devidamente ponderados por esse órgão 
controlador em razão de seus impactos para a Administração Pública federal como um 
todo, deveu-se também à necessidade de adaptar-se o sistema para o envio de novas 
declarações e também acesso à sociedade em geral, tendo em vista ter se tratado da 
primeira experiência com esse sistema, conforme se verifica dos anexos, que contêm 
as telas de abertura do sistema utilizado para envio das declarações referentes a 
01/01/2015 e 31/12/2015 e o que se pretende utilizar para o período subsequente, de 
01/01/2016 a 31/12/2016. 

690113 160229 

Reformular a forma de monitoramento da manutenção e revisão, 
junto as Prefeituras e fornecedores do maquinário, de preferência 
utilizando de sistema informatizado, em ambiente web, para garantir 
a sua efetividade. 

Reitera-se o que consta da manifestação anterior: a exigência feita por esse órgão 
controlador supera, em muito, o razoável, podendo-se, inclusive, afirmar que contraria 
os princípios de razoabilidade e proporcionalidade aos quais a Administração Pública 
deveria obedecer, conforme capitulados na Lei nº 9874/99, Art. 2º. 
 
Não se trata aqui, por óbvio, de “ensinar o padre a rezar”, isto é, dizer a esse órgão 
controlador como deveria proceder em seus trabalhos de fiscalização e auditoria. No 
entanto, é mister afirmar o que se poderia facilmente depreender da leitura de 
qualquer livro-texto de políticas públicas: o custo da auditoria não pode ser superior ao 
da coisa mesma a ser auditada ou importar encargos maiores do que aqueles já 
suportados em decorrência da execução da coisa mesma. 
 
Essa “regra de ouro” deveria nortear todo e qualquer trabalho de auditoria, seja no 
setor privado, seja no setor público. Entretanto, é principalmente no contexto do setor 
público que ela deveria nortear os trabalhos de auditoria, pois, como se sabe, a 
Administração Pública federal depara com o pior dos mundos: um déficit de execução 
e uma inflação dos controles. Em outras palavras, tem-se uma situação, facilmente 
perceptível a qualquer observador atento da realidade, em que convivem, lado a lado, 
órgãos de execução com baixa ou baixíssima capacidade de execução de políticas 
públicas e órgãos de controle com alta ou altíssima capacidade de controle sobre 
aqueles órgãos. Levando-se ao extremo o paradoxo dessa situação, não se poderia dizer 
despropositada a afirmação de que parte considerável dos escassos recursos dos 
órgãos executores de políticas públicas no Brasil (dinheiro, tempo, esforço, etc...) é 
gasto menos na execução de suas políticas do que no atendimento de todo e qualquer 
tipo de demandas de órgãos de controle a que são obrigados – incluindo-se, aí, como 
órgãos de controle, não apenas essa CGU, mas também MPFs, TCU, DPF, Assessorias 
Especiais de Controle Interno, TCEs, MPEs, isso só nas esferas federal e estadual. 
 
Evidente está que os órgãos de controle devam cumprir seu papel constitucional, mas 
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quando se verifica a prevalência de uma situação em que o controle se torna como que 
um fim em si mesmo é necessário afirmar o óbvio: que algo está errado, e muito errado 
– e talvez não seja nos órgãos de execução, ou apenas nos órgãos de execução. 
 
No caso concreto da exigência feita por esse órgão controlador para os itens 160229, 
160231 e 160239, faça-se um mero exercício, a fim de demonstrar o que se está 
querendo dizer aqui. 
 
Como se sabe, foram doadas 18.071 (dezoito mil e setenta e uma) máquinas ao longo 
de cerca de 3 (três) anos aproximadamente, nas condições já mencionadas 
anteriormente aqui, que são, é triste mas verdadeiro dizê-lo, da mais completa 
ausência: ausência de estudos prévios (enfatize-se o termo “prévios”) de viabilidade 
técnica e econômica; ausência de metas e prazos para atingi-las; ausência de 
indicadores com os quais mensurar a eficiência, eficácia e efetividade da ação; ausência 
de dados básicos estritamente relacionados à ação, como a quantidade de quilômetros 
de estradas vicinais existentes no país; ausência de sistema informatizado previamente 
construído para o monitoramento e fiscalização posterior de uma ação dessa 
envergadura; e ausência, deve-se dizê-lo com toda franqueza, inclusive de pareceres,  
manifestações e advertência da própria Assessoria de Controle Interno do então MDA 
sobre as consequências deletérias, a médio e longo prazo, dessa situação, tanto para a 
execução, monitoramento e avaliação da política pública em tela, como para a 
Administração Pública como um todo. 
 
Mas, enfim, prossigamos no exercido. 
 
Suponhamos, numa conta rasa, que cada um desses equipamentos realize ou devesse 
realizar 4 (quatro) revisões anuais: chega-se ao número de 72.284 (setenta e duas mil, 
duzentas e oitenta e quatro) revisões anuais. Ora, sem incluir nessa conta rasa as 
providências que certamente surgirão a partir de cada uma dessas revisões e o trabalho 
de análise derivado de cada um deles (pois seria ilusório achar que tudo estaria certo a 
esta altura do campeonato) está se falando em mais de 72 mil documentos anuais de 
todo o tipo (ordens de serviço, ofícios, cartas, relatórios, cópias de e-mail, fotografias, 
etc...) a serem analisados para a devida comprovação dessas revisões. 
 
Mas a coisa não para por aí: deve-se levar em consideração o prazo de encargos, que 
varia de 3 (três) a 5 (cinco) anos. Continuando, então, o exercício, suponhamos serem 
de 3 (três) o prazo de encargos de todos os equipamentos. Com isso, ter-se-á, o 
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fabuloso número de 216.852 (duzentos e dezesseis mil, oitocentos e cinquenta e duas) 
revisões e consequentemente 216.852 (duzentos e dezesseis mil, oitocentos e 
cinquenta e dois) documentos, no mínimo, a comprová-las, nesse período. 
 
Caso se considere que a vida útil de cada um desses equipamentos seja de 
aproximadamente 20 (vinte) anos e se suponha que esse órgão controlador venha a 
exigir o acompanhamento da realização das manutenções por igual período, chegar-se-
á facilmente a um número de quase 1,5 milhão de documentos! 
 
Mesmo que se considere que essa montanha de documentos fosse armazenada em 
algum sistema de informática (e haveria de ser um sistema-monstro de informática), é 
necessário lembrar, em linha com o que se disse acima, que não bastaria apenas o 
usuário “carregar” os dados no sistema. Ao contrário, faz-se necessário enfatizar que, 
do “outro lado” do sistema, necessariamente deveria haver alguém encarregado de 
analisar cada um desses documentos para verificar se de fato o documento que se diz 
ser da revisão de 500 (quinhentas) horas é o que diz ser, e não o de 750 (setecentas) 
horas, ou mesmo, um documento qualquer que, por equívoco ou mesmo má-fé, tenha 
sido simplesmente carregado no sistema, com as consequentes providências que 
necessariamente deverão ser tomadas a partir daí. 
 
Seguindo daqui, continuemos o nosso exercício, agora, confrontando os números 
hipotéticos a que se chegou acima, com a estrutura atualmente existente nesta 
secretaria em termos de recursos humanos (já que no último posicionamento da CGU, 
em 11/07/2016, aludiu-se brevemente à estrutura desta SEAD, em especial, às DFDAs). 
 
Por óbvio, exclua-se a hipótese de que esta secretaria especial esteja se negando a 
cumprir seu papel e atente-se apenas para a estrutura que atualmente cuida direta ou 
indiretamente do PAC/Equipamentos. 
 
Ora, com relação a isso, cabe, primeiramente, dizer que a equipe aqui em Brasília/DF 
que cuida de questões diretamente relacionadas ao PAC/Equipamentos é uma super-
equipe: apenas 1 (um) servidor, 2 (dois), se incluído seu chefe imediato... 
 
Conforme levantamento realizado para a elaboração da presente manifestação, 
haveria cerca de 140 (cento e quarenta) servidores atualmente lotados nas DFDAs, 
entre efetivos e comissionados, em cujo rol de ações o PAC/Equipamentos é uma 
dentre tantas outras de suas atribuições. 
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Ora, dividindo-se o fabuloso número a que se chegou acima pela soma de servidores 
das DFDAs e de membros da equipe em Brasília/DF e desconsiderando toda a sorte de 
diligências que provirão daí, chegar-se-á ao expressivo número de 516 (quinhentos e 
dezesseis) documentos a serem analisados anualmente por cada servidor – serão 1.548 
(mil quinhentos e quarenta e oito) caso se considere o prazo suposto de 3 (três) anos 
dos encargos utilizado no exercício. 
 
Assim, com base nesses números, a menos que esse órgão controlador consiga 
demonstrar, concretamente, por meio de cálculos, estatísticas, estimativas e 
levantamentos que o custo em termos de pessoal, dinheiro e tempo (para citar apenas 
três variáveis) para se colocar em ação uma tal estrutura não apenas esteja ao alcance 
das condições concretas atuais com que depara esta secretaria especial, mas também 
que do ponto de vista da eficiência, da eficácia e da efetividade da política pública em 
tela ela seria viável e mesmo imprescindível, claro estará que a exigência feita encontra-
se muito acima do razoável. 
 
O caminho mais fácil seria prometer aqui “mundos e fundos”; no entanto, como rezam 
a sabedoria popular e a prudência, nem sempre o caminho mais fácil é o melhor 
caminho e poder-se-ia dizer que foi exatamente por se ter adotado anos atrás o 
“caminho mais fácil” é que se chegou à situação que se tentou demonstrar aqui. 
 
Assim, pelo exposto, solicita-se (na verdade, roga-se), a revisão do posicionamento 
feito por essa CGU no que se refere ao exigido para os itens 160229, 160231 e 160239, 
devido à total impossibilidade de sua realização. 

690113 160231 

Adotar providências visando exigir dos Municípios a comprovação das 
manutenções preventivas dos bens, evitando a subutilização ou 
inoperância dos equipamentos, o desperdício dos escassos recursos 
públicos e, especialmente, objetivando garantir a destinação aos 
beneficiários da ação de governo. 

Reitera-se o que consta da manifestação anterior: a exigência feita por esse órgão 
controlador supera, em muito, o razoável, podendo-se, inclusive, afirmar que contraria 
os princípios de razoabilidade e proporcionalidade aos quais a Administração Pública 
deveria obedecer, conforme capitulados na Lei nº 9874/99, Art. 2º. 
 
Não se trata aqui, por óbvio, de “ensinar o padre a rezar”, isto é, dizer a esse órgão 
controlador como deveria proceder em seus trabalhos de fiscalização e auditoria. No 
entanto, é mister afirmar o que se poderia facilmente depreender da leitura de 
qualquer livro-texto de políticas públicas: o custo da auditoria não pode ser superior ao 
da coisa mesma a ser auditada ou importar encargos maiores do que aqueles já 
suportados em decorrência da execução da coisa mesma. 
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Essa “regra de ouro” deveria nortear todo e qualquer trabalho de auditoria, seja no 
setor privado, seja no setor público. Entretanto, é principalmente no contexto do setor 
público que ela deveria nortear os trabalhos de auditoria, pois, como se sabe, a 
Administração Pública federal depara com o pior dos mundos: um déficit de execução 
e uma inflação dos controles. Em outras palavras, tem-se uma situação, facilmente 
perceptível a qualquer observador atento da realidade, em que convivem, lado a lado, 
órgãos de execução com baixa ou baixíssima capacidade de execução de políticas 
públicas e órgãos de controle com alta ou altíssima capacidade de controle sobre 
aqueles órgãos. Levando-se ao extremo o paradoxo dessa situação, não se poderia dizer 
despropositada a afirmação de que parte considerável dos escassos recursos dos 
órgãos executores de políticas públicas no Brasil (dinheiro, tempo, esforço, etc...) é 
gasto menos na execução de suas políticas do que no atendimento de todo e qualquer 
tipo de demandas de órgãos de controle a que são obrigados – incluindo-se, aí, como 
órgãos de controle, não apenas essa CGU, mas também MPFs, TCU, DPF, Assessorias 
Especiais de Controle Interno, TCEs, MPEs, isso só nas esferas federal e estadual. 
 
Evidente está que os órgãos de controle devam cumprir seu papel constitucional, mas 
quando se verifica a prevalência de uma situação em que o controle se torna como que 
um fim em si mesmo é necessário afirmar o óbvio: que algo está errado, e muito errado 
– e talvez não seja nos órgãos de execução, ou apenas nos órgãos de execução. 
 
No caso concreto da exigência feita por esse órgão controlador para os itens 160229, 
160231 e 160239, faça-se um mero exercício, a fim de demonstrar o que se está 
querendo dizer aqui. 
 
Como se sabe, foram doadas 18.071 (dezoito mil e setenta e uma) máquinas ao longo 
de cerca de 3 (três) anos aproximadamente, nas condições já mencionadas 
anteriormente aqui, que são, é triste mas verdadeiro dizê-lo, da mais completa 
ausência: ausência de estudos prévios (enfatize-se o termo “prévios”) de viabilidade 
técnica e econômica; ausência de metas e prazos para atingi-las; ausência de 
indicadores com os quais mensurar a eficiência, eficácia e efetividade da ação; ausência 
de dados básicos estritamente relacionados à ação, como a quantidade de quilômetros 
de estradas vicinais existentes no país; ausência de sistema informatizado previamente 
construído para o monitoramento e fiscalização posterior de uma ação dessa 
envergadura; e ausência, deve-se dizê-lo com toda franqueza, inclusive de pareceres,  
manifestações e advertência da própria Assessoria de Controle Interno do então MDA 
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sobre as consequências deletérias, a médio e longo prazo, dessa situação, tanto para a 
execução, monitoramento e avaliação da política pública em tela, como para a 
Administração Pública como um todo. 
 
Mas, enfim, prossigamos no exercido. 
 
Suponhamos, numa conta rasa, que cada um desses equipamentos realize ou devesse 
realizar 4 (quatro) revisões anuais: chega-se ao número de 72.284 (setenta e duas mil, 
duzentas e oitenta e quatro) revisões anuais. Ora, sem incluir nessa conta rasa as 
providências que certamente surgirão a partir de cada uma dessas revisões e o trabalho 
de análise derivado de cada um deles (pois seria ilusório achar que tudo estaria certo a 
esta altura do campeonato) está se falando em mais de 72 mil documentos anuais de 
todo o tipo (ordens de serviço, ofícios, cartas, relatórios, cópias de e-mail, fotografias, 
etc...) a serem analisados para a devida comprovação dessas revisões. 
 
Mas a coisa não para por aí: deve-se levar em consideração o prazo de encargos, que 
varia de 3 (três) a 5 (cinco) anos. Continuando, então, o exercício, suponhamos serem 
de 3 (três) o prazo de encargos de todos os equipamentos. Com isso, ter-se-á, o 
fabuloso número de 216.852 (duzentos e dezesseis mil, oitocentos e cinquenta e duas) 
revisões e consequentemente 216.852 (duzentos e dezesseis mil, oitocentos e 
cinquenta e dois) documentos, no mínimo, a comprová-las, nesse período. 
 
Caso se considere que a vida útil de cada um desses equipamentos seja de 
aproximadamente 20 (vinte) anos e se suponha que esse órgão controlador venha a 
exigir o acompanhamento da realização das manutenções por igual período, chegar-se-
á facilmente a um número de quase 1,5 milhão de documentos! 
 
Mesmo que se considere que essa montanha de documentos fosse armazenada em 
algum sistema de informática (e haveria de ser um sistema-monstro de informática), é 
necessário lembrar, em linha com o que se disse acima, que não bastaria apenas o 
usuário “carregar” os dados no sistema. Ao contrário, faz-se necessário enfatizar que, 
do “outro lado” do sistema, necessariamente deveria haver alguém encarregado de 
analisar cada um desses documentos para verificar se de fato o documento que se diz 
ser da revisão de 500 (quinhentas) horas é o que diz ser, e não o de 750 (setecentas) 
horas, ou mesmo, um documento qualquer que, por equívoco ou mesmo má-fé, tenha 
sido simplesmente carregado no sistema, com as consequentes providências que 
necessariamente deverão ser tomadas a partir daí. 
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Seguindo daqui, continuemos o nosso exercício, agora, confrontando os números 
hipotéticos a que se chegou acima, com a estrutura atualmente existente nesta 
secretaria em termos de recursos humanos (já que no último posicionamento da CGU, 
em 11/07/2016, aludiu-se brevemente à estrutura desta SEAD, em especial, às DFDAs). 
 
Por óbvio, exclua-se a hipótese de que esta secretaria especial esteja se negando a 
cumprir seu papel e atente-se apenas para a estrutura que atualmente cuida direta ou 
indiretamente do PAC/Equipamentos.  
 
Ora, com relação a isso, cabe, primeiramente, dizer que a equipe aqui em Brasília/DF 
que cuida de questões diretamente relacionadas ao PAC/Equipamentos é uma super-
equipe: apenas 1 (um) servidor, 2 (dois), se incluído seu chefe imediato... 
 
Conforme levantamento realizado para a elaboração da presente manifestação, 
haveria cerca de 140 (cento e quarenta) servidores atualmente lotados nas DFDAs, 
entre efetivos e comissionados, em cujo rol de ações o PAC/Equipamentos é uma 
dentre tantas outras de suas atribuições. 
 
Ora, dividindo-se o fabuloso número a que se chegou acima pela soma de servidores 
das DFDAs e de membros da equipe em Brasília/DF e desconsiderando toda a sorte de 
diligências que provirão daí, chegar-se-á ao expressivo número de 516 (quinhentos e 
dezesseis) documentos a serem analisados anualmente por cada servidor – serão 1.548 
(mil quinhentos e quarenta e oito) caso se considere o prazo suposto de 3 (três) anos 
dos encargos utilizado no exercício. 
 
Assim, com base nesses números, a menos que esse órgão controlador consiga 
demonstrar, concretamente, por meio de cálculos, estatísticas, estimativas e 
levantamentos que o custo em termos de pessoal, dinheiro e tempo (para citar apenas 
três variáveis) para se colocar em ação uma tal estrutura não apenas esteja ao alcance 
das condições concretas atuais com que depara esta secretaria especial, mas também 
que do ponto de vista da eficiência, da eficácia e da efetividade da política pública em 
tela ela seria viável e mesmo imprescindível, claro estará que a exigência feita encontra-
se muito acima do razoável. 
 
O caminho mais fácil seria prometer aqui “mundos e fundos”; no entanto, como rezam 
a sabedoria popular e a prudência, nem sempre o caminho mais fácil é o melhor 
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caminho e poder-se-ia dizer que foi exatamente por se ter adotado anos atrás o 
“caminho mais fácil” é que se chegou à situação que se tentou demonstrar aqui. 
 
Assim, pelo exposto, solicita-se (na verdade, roga-se), a revisão do posicionamento 
feito por essa CGU no que se refere ao exigido para os itens 160229, 160231 e 160239, 
devido à total impossibilidade de sua realização. 

690113 160238 

Recomendamos ao MDA adoção de providências, administrativas e 
jurídicas, cabíveis, junto aos fabricantes que não cumpriram a 
obrigatoriedade contratual de oferecer a garantia de 24 meses a 
partir da entrega do maquinário. 

No que se refere a possíveis descumprimentos da garantia contratual acordada, 
informa-se que os referidos relatórios desse órgão controlador ainda se encontram sob 
análise. Solicita-se prorrogação do prazo por no mínimo mais 150 (cento e cinquenta) 
dias. 

690113 160239 

Adoção de medidas junto aos municípios visando garantir a execução 
de manutenções corretivas, quando couber, para evitar a inoperância 
dos equipamentos. 

Reitera-se o que consta da manifestação anterior: a exigência feita por esse órgão 
controlador supera, em muito, o razoável, podendo-se, inclusive, afirmar que contraria 
os princípios de razoabilidade e proporcionalidade aos quais a Administração Pública 
deveria obedecer, conforme capitulados na Lei nº 9874/99, Art. 2º. 
 
Não se trata aqui, por óbvio, de “ensinar o padre a rezar”, isto é, dizer a esse órgão 
controlador como deveria proceder em seus trabalhos de fiscalização e auditoria. No 
entanto, é mister afirmar o que se poderia facilmente depreender da leitura de 
qualquer livro-texto de políticas públicas: o custo da auditoria não pode ser superior ao 
da coisa mesma a ser auditada ou importar encargos maiores do que aqueles já 
suportados em decorrência da execução da coisa mesma. 
 
Essa “regra de ouro” deveria nortear todo e qualquer trabalho de auditoria, seja no 
setor privado, seja no setor público. Entretanto, é principalmente no contexto do setor 
público que ela deveria nortear os trabalhos de auditoria, pois, como se sabe, a 
Administração Pública federal depara com o pior dos mundos: um déficit de execução 
e uma inflação dos controles. Em outras palavras, tem-se uma situação, facilmente 
perceptível a qualquer observador atento da realidade, em que convivem, lado a lado, 
órgãos de execução com baixa ou baixíssima capacidade de execução de políticas 
públicas e órgãos de controle com alta ou altíssima capacidade de controle sobre 
aqueles órgãos. Levando-se ao extremo o paradoxo dessa situação, não se poderia dizer 
despropositada a afirmação de que parte considerável dos escassos recursos dos 
órgãos executores de políticas públicas no Brasil (dinheiro, tempo, esforço, etc...) é 
gasto menos na execução de suas políticas do que no atendimento de todo e qualquer 
tipo de demandas de órgãos de controle a que são obrigados – incluindo-se, aí, como 
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órgãos de controle, não apenas essa CGU, mas também MPFs, TCU, DPF, Assessorias 
Especiais de Controle Interno, TCEs, MPEs, isso só nas esferas federal e estadual. 
 
Evidente está que os órgãos de controle devam cumprir seu papel constitucional, mas 
quando se verifica a prevalência de uma situação em que o controle se torna como que 
um fim em si mesmo é necessário afirmar o óbvio: que algo está errado, e muito errado 
– e talvez não seja nos órgãos de execução, ou apenas nos órgãos de execução. 
 
No caso concreto da exigência feita por esse órgão controlador para os itens 160229, 
160231 e 160239, faça-se um mero exercício, a fim de demonstrar o que se está 
querendo dizer aqui. 
 
Como se sabe, foram doadas 18.071 (dezoito mil e setenta e uma) máquinas ao longo 
de cerca de 3 (três) anos aproximadamente, nas condições já mencionadas 
anteriormente aqui, que são, é triste mas verdadeiro dizê-lo, da mais completa 
ausência: ausência de estudos prévios (enfatize-se o termo “prévios”) de viabilidade 
técnica e econômica; ausência de metas e prazos para atingi-las; ausência de 
indicadores com os quais mensurar a eficiência, eficácia e efetividade da ação; ausência 
de dados básicos estritamente relacionados à ação, como a quantidade de quilômetros 
de estradas vicinais existentes no país; ausência de sistema informatizado previamente 
construído para o monitoramento e fiscalização posterior de uma ação dessa 
envergadura; e ausência, deve-se dizê-lo com toda franqueza, inclusive de pareceres,  
manifestações e advertência da própria Assessoria de Controle Interno do então MDA 
sobre as consequências deletérias, a médio e longo prazo, dessa situação, tanto para a 
execução, monitoramento e avaliação da política pública em tela, como para a 
Administração Pública como um todo. 
 
Mas, enfim, prossigamos no exercido. 
 
Suponhamos, numa conta rasa, que cada um desses equipamentos realize ou devesse 
realizar 4 (quatro) revisões anuais: chega-se ao número de 72.284 (setenta e duas mil, 
duzentas e oitenta e quatro) revisões anuais. Ora, sem incluir nessa conta rasa as 
providências que certamente surgirão a partir de cada uma dessas revisões e o trabalho 
de análise derivado de cada um deles (pois seria ilusório achar que tudo estaria certo a 
esta altura do campeonato) está se falando em mais de 72 mil documentos anuais de 
todo o tipo (ordens de serviço, ofícios, cartas, relatórios, cópias de e-mail, fotografias, 
etc...) a serem analisados para a devida comprovação dessas revisões. 
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Mas a coisa não para por aí: deve-se levar em consideração o prazo de encargos, que 
varia de 3 (três) a 5 (cinco) anos. Continuando, então, o exercício, suponhamos serem 
de 3 (três) o prazo de encargos de todos os equipamentos. Com isso, ter-se-á, o 
fabuloso número de 216.852 (duzentos e dezesseis mil, oitocentos e cinquenta e duas) 
revisões e consequentemente 216.852 (duzentos e dezesseis mil, oitocentos e 
cinquenta e dois) documentos, no mínimo, a comprová-las, nesse período. 
 
Caso se considere que a vida útil de cada um desses equipamentos seja de 
aproximadamente 20 (vinte) anos e se suponha que esse órgão controlador venha a 
exigir o acompanhamento da realização das manutenções por igual período, chegar-se-
á facilmente a um número de quase 1,5 milhão de documentos! 
 
Mesmo que se considere que essa montanha de documentos fosse armazenada em 
algum sistema de informática (e haveria de ser um sistema-monstro de informática), é 
necessário lembrar, em linha com o que se disse acima, que não bastaria apenas o 
usuário “carregar” os dados no sistema. Ao contrário, faz-se necessário enfatizar que, 
do “outro lado” do sistema, necessariamente deveria haver alguém encarregado de 
analisar cada um desses documentos para verificar se de fato o documento que se diz 
ser da revisão de 500 (quinhentas) horas é o que diz ser, e não o de 750 (setecentas) 
horas, ou mesmo, um documento qualquer que, por equívoco ou mesmo má-fé, tenha 
sido simplesmente carregado no sistema, com as consequentes providências que 
necessariamente deverão ser tomadas a partir daí. 
 
Seguindo daqui, continuemos o nosso exercício, agora, confrontando os números 
hipotéticos a que se chegou acima, com a estrutura atualmente existente nesta 
secretaria em termos de recursos humanos (já que no último posicionamento da CGU, 
em 11/07/2016, aludiu-se brevemente à estrutura desta SEAD, em especial, às DFDAs). 
 
Por óbvio, exclua-se a hipótese de que esta secretaria especial esteja se negando a 
cumprir seu papel e atente-se apenas para a estrutura que atualmente cuida direta ou 
indiretamente do PAC/Equipamentos. 
 
Ora, com relação a isso, cabe, primeiramente, dizer que a equipe aqui em Brasília/DF 
que cuida de questões diretamente relacionadas ao PAC/Equipamentos é uma super-
equipe: apenas 1 (um) servidor, 2 (dois), se incluído seu chefe imediato... 
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Conforme levantamento realizado para a elaboração da presente manifestação, 
haveria cerca de 140 (cento e quarenta) servidores atualmente lotados nas DFDAs, 
entre efetivos e comissionados, em cujo rol de ações o PAC/Equipamentos é uma 
dentre tantas outras de suas atribuições. 
 
Ora, dividindo-se o fabuloso número a que se chegou acima pela soma de servidores 
das DFDAs e de membros da equipe em Brasília/DF e desconsiderando toda a sorte de 
diligências que provirão daí, chegar-se-á ao expressivo número de 516 (quinhentos e 
dezesseis) documentos a serem analisados anualmente por cada servidor – serão 1.548 
(mil quinhentos e quarenta e oito) caso se considere o prazo suposto de 3 (três) anos 
dos encargos utilizado no exercício. 
 
Assim, com base nesses números, a menos que esse órgão controlador consiga 
demonstrar, concretamente, por meio de cálculos, estatísticas, estimativas e 
levantamentos que o custo em termos de pessoal, dinheiro e tempo (para citar apenas 
três variáveis) para se colocar em ação uma tal estrutura não apenas esteja ao alcance 
das condições concretas atuais com que depara esta secretaria especial, mas também 
que do ponto de vista da eficiência, da eficácia e da efetividade da política pública em 
tela ela seria viável e mesmo imprescindível, claro estará que a exigência feita encontra-
se muito acima do razoável. 
 
O caminho mais fácil seria prometer aqui “mundos e fundos”; no entanto, como rezam 
a sabedoria popular e a prudência, nem sempre o caminho mais fácil é o melhor 
caminho e poder-se-ia dizer que foi exatamente por se ter adotado anos atrás o 
“caminho mais fácil” é que se chegou à situação que se tentou demonstrar aqui. 
 
Assim, pelo exposto, solicita-se (na verdade, roga-se), a revisão do posicionamento 
feito por essa CGU no que se refere ao exigido para os itens 160229, 160231 e 160239, 
devido à total impossibilidade de sua realização. 

201600005 160450 

A SAF/MDA deve estabelecer um prazo de 05 dias entre a publicação 
dos editais de processos seletivos realizados no âmbito de Projetos de 
Cooperação Técnica Internacional e o período do recebimento dos 
currículos dos candidatos. 

Esta recomendação já está contemplada na minuta do “Manual de fluxo do processo 
seletivo”. Independentemente de o Manual ainda não ter sido instituído formalmente, 
a regra de "um prazo de 05 dias entre a publicação dos editais de processos seletivos 
realizados no âmbito de PCTs e o período do recebimento dos currículos dos 
candidatos" já vem sendo adotada rigorosamente. 
 
Na reunião de 19/09/2016 (memória anexa), embora esta recomendação não tenha 
sido tratada, ficou acordado que a Coordenação do Projeto BRA/11/009 iria dar 
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contribuições ao texto do Manual do Fluxo do Processo Seletivo, antes de seu envio à 
Conjur. A Coordenação responsável pelo Projeto durante o período de transição entre 
governos elaborou um Manual de Elaboração de Termos de Referência e deu 
contribuições para o texto de uma nova Portaria, mas não teve tempo (pois seus 
membros não se dedicam exclusivamente ao Projeto) para dar suas contribuições para 
o texto do Manual do Fluxo do Processo Seletivo, de modo que esse Manual ainda não 
foi para a Conjur e esta recomendação segue não atendida. 
 
Prazo solicitado: 60 dias. 

201600005 160453 

Instituir rotinas de controle interno estabelecendo a data de 
realização da 3ª etapa (comprovação documental) nos editais obtidos 
no site do MDA e arrolados nos processos seletivos. 

Solicitamos a reconsideração dessa recomendação, uma vez que não é possível prever 
com precisão a data de realização da 3ª etapa (comprovação documental). O prazo 
estabelecido para a realização das etapas anteriores do processo seletivo pode variar 
conforme o número de currículos a serem analisados, a eventual interposição e análise 
de recursos ou a disponibilidade de agenda para as entrevistas, além de outros casos 
fortuitos que eventualmente retardem ou dificultem o estabelecimento da data de 
realização da 3ª fase. Fora do escopo desta recomendação, cabe ressaltar que o Manual 
de Elaboração de Termos de Referência (vide anexo), instituído pela Direção Nacional 
do PCT PNUD BRA/11/009 por meio do Memorando Circular nº 
09/2016/PNUD/SAF/SEAD/CC/PR, de 14/12/2016, prevê regras mais claras para todas 
as fases do processo seletivo, incluindo a 3ª fase. 

201600005 160454 

Instituir formalmente, mediante Portaria ou instrumento equivalente, 
o processo de coleta, armazenamento e utilização dos indicadores 
definidos para o Projeto, estabelecendo, entre outros, o fluxo 
operacional, a metodologia de cálculo do indicador, a metodologia 
das metas preestabelecidas, 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), 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 dos indicadores possam ser atendidos. 

A elaboração das fichas metodológicas dos indicadores do BRA/11/009, por ser um 
trabalho a ser feito junto com a elaboração de fichas metodológicas dos indicadores de 
outros instrumentos, como o Plano Estratégico do MDA, o Planapo, o PlanSAN e o PPA. 
 
 
Na reunião de 19/09/2016, ficou acordado que a Coordenação do Projeto iria elaborar 
as fichas metodológicas dos indicadores do Projeto, e propor instrumento que instituirá 
essas fichas, bem como os demais itens recomendados, juntamente com as fichas do 
Programa Garantia Safra. 
 
Como os membros da Coordenação responsável pelo Projeto BRA/11/009 durante o 
período de transição de governo não se dedicam exclusivamente ao Projeto e 
priorizaram outras medidas fundamentais (ligadas ao aprimoramento do atesto de 
produtos, da elaboração de termos de referência e da contabilização da pontuação dos 
candidatos), esta recomendação segue não atendida. 
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Prazo de elaboração: 60 dias 

201600005 160459 

Em relação ao processo seletivo DATER 01/2015, apurar as diversas 
falhas de atuação da Comissão de Seleção, que culminaram com a 
homologação e adjudicação do processo seletivo ao candidato de CPF 
***.946.480-**. 

Encaminho em anexo a manifestação da Comissão de Seleção. 
Responsável: Comissão de Seleção do MDA 
Prazo: Não informado pela Comissão de Seleção. 

201600005 160460 

Em relação ao processo seletivo DGRAV 01/2015, apurar as razões de 
o candidato de CPF ***.322.179-**, vencedor do processo seletivo, 
colocar informações relativas às consultorias do Pnud no seu currículo 
divergentes das informações constantes na declaração do PNUD, bem 
como a prestação de consultorias em descumprimento ao 
estabelecido na Portaria MRE 717/2006. 

O candidato vencedor do processo seletivo encaminhou manifestação, junto à qual 
anexou declaração do então Secretário de Agricultura Familiar e Diretor Nacional do 
Projeto, contendo as datas informadas no currículo. 

201600005 160461 

Promover capacitação de todos os envolvidos na 1ª e 3ª fases dos 
processos seletivos realizados no âmbito de Projetos de Cooperação 
Técnica Internacional executados pela SAF/MDA de modo a evitar as 
falhas apontadas. 

A Coordenação responsável pelo Projeto durante o período de transição de governos 
elaborou o Programa de Qualificação para o Projeto PNUD BRA/11/009, cuja 
programação prevê evento entre 03 e 12/01/2017 no qual será realizada a capacitação 
recomendada, que diz respeito ao aprimoramento da contabilização da pontuação dos 
candidatos, nos processos seletivos. As datas foram definidas em função de 
dificuldades nas agendas dos participantes em novembro e dezembro de 2016. Por 
meio do Memorando Circular nº 08/2016/PNUD/SAF/BRA/11/009, de 21/11/2016, o 
Programa de Qualificação e o evento ali contido foram comunicados a todas as áreas 
ligadas ao Projeto. No entanto, devido à substituição em curso de toda a Direção do 
Projeto, o evento deverá ser realizado no final de janeiro de 2017. 
 
Prazo para o atendimento: 30 dias. 

201308319 160508 

Recomenda-se atuar junto a CAIXA com o fito de apurar os fatos 
apontados neste Relatório, em especial quanto à “superestimativa em 
quantitativo de item de serviço do Orçamento de Referência da obra, 
resultando em superfaturamento, no valor estimado de R$ 
146.493,00 visando à devolução ao Erário do valor pago 
indevidamente. 

Para atendimento a demanda dessa CGU foram emitidos os Ofícios nºs 220 e 329/2016 
- SDT/MDA à Caixa Econômica Federal. A mandatária da União respondeu os 
questionamentos dessa CGU por meio do Ofício nº 736/2016/COPAC/GEATO, arquivo 
em anexo. 

201308319 160509 

Recomenda-se atuar junto a CAIXA com o fito de apurar os fatos 
apontados neste Relatório, em especial quanto à “Inadequação na 
aplicação da taxa de Bonificação e Despesas Indiretas-BDI, para 
materiais e equipamentos, gerando um pagamento a  maior no valor 
de R$ 115.252,41&quot;, visando à  devolução ao Erário do valor pago 
indevidamente. 

Para atendimento a demanda dessa CGU foram emitidos os Ofícios nºs 220 e 329/2016 
- SDT/MDA à Caixa Econômica Federal. A mandatária da União respondeu os 
questionamentos dessa CGU por meio do Ofício nº 736/2016/COPAC/GEATO, arquivo 
em anexo. 
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201308319 160510 

Recomenda-se atuar junto a CAIXA com o fito de apurar os fatos 
apontados neste Relatório, em especial quanto ao superfaturamento, 
por serviços executados em desacordo com as especificações do 
projeto aprovado, num montante de R$ 22.631,36, visando à 
devolução ao Erário do valor pago indevidamente. 

Para atendimento a demanda dessa CGU foram emitidos os Ofícios nºs 220 e 329/2016 
- SDT/MDA à Caixa Econômica Federal. A mandatária da União respondeu os 
questionamentos dessa CGU por meio do Ofício nº 736/2016/COPAC/GEATO, arquivo 
em anexo. 

707238 160709 
Normatizar a infraestrutura mínima das entidades a ser exigida por 
Estado. 

A partir de 2017 a execução da política de ATER ficará a cargo da ANATER, que 
implementará regulamento próprio de credenciamento e acreditação das entidades 
prestadoras de serviços de ATER. 

707238 160710 
Instituir formalmente a exigência às entidades da comprovação de 
infraestrutura local (imóvel). 

A partir de 2017 a execução da política de ATER ficará a cargo da ANATER, que 
implementará regulamento próprio de credenciamento e acreditação das entidades 
prestadoras de serviços de ATER. 

707238 160711 
Disponibilizar no sistema Siater instruções detalhadas para 
credenciamento de empresas executoras de Ater. 

Foi disponibilizado no link "ater.mda.gov.br" a aba "documentos", onde consta toda a 
legislação sobre o credenciamento de entidades prestadoras de serviços de ATER, e 
também as instruções para o credenciamento. 

707238 160712 
Realizar capacitações aos Conselhos Estaduais de Desenvolvimento 
Rural Sustentável – CEDRS quanto ao Siater e às normas de 
credenciamento de entidades prestadoras de serviço de Ater. 

A partir de 2017 a execução da política de ATER ficará a cargo da ANATER, que 
implementará regulamento próprio de credenciamento e acreditação das entidades 
prestadoras de serviços de ATER. 

707238 160713 
Apurar as causas da quantidade substancial de pedidos de 
credenciamento deferidos fora do prazo. 

O levantamento das causas para o deferimento fora do prazo requerem um período 
mínimo de 90 dias, uma vez que há etapas estaduais para a conclusão do processo. 

707238 160714 
Estabelecer rotinas de controles com vista ao cumprimento dos 
prazos de resposta aos pedidos de credenciamento (60 dias). 

A partir de 2017 a execução da política de ATER ficará a cargo da ANATER, que 
implementará regulamento próprio de credenciamento e acreditação das entidades 
prestadoras de serviços de ATER. 

707208 160715 

Reformular o documento de demonstração da composição do preço 
das chamadas públicas, com vistas a possibilitar a compreensão das 
planilhas de composição dos custos a partir do documento 
explicativo. 

Não foram lançadas novas chamadas públicas desde o envio da recomendação ao 
gestor. A partir de 2017, a execução da política de ATER ficará a cargo da ANATER, que 
implementará regulamento próprio para pactuação, acompanhamento e fiscalização 
dos instrumentos. 

707208 160716 

Tornar acessível às entidades proponentes as planilhas de 
composição dos custos das chamadas públicas. 

Não foram lançadas novas chamadas públicas desde o envio da recomendação ao 
gestor. A partir de 2017, a execução da política de ATER ficará a cargo da ANATER, que 
implementará regulamento próprio para pactuação, acompanhamento e fiscalização 
dos instrumentos. 

707208 160717 

Adequar a planilha de composição de custos considerando as 
fragilidades apontadas na análise. 

Não foram lançadas novas chamadas públicas desde o envio da recomendação ao 
gestor. A partir de 2017, a execução da política de ATER ficará a cargo da ANATER, que 
implementará regulamento próprio para pactuação, acompanhamento e fiscalização 
dos instrumentos. 

707208 160718 
Construir estratégia para dar prioridade às entidades e aos órgãos 
públicos e oficiais de Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER. 

Não foram lançadas novas chamadas públicas desde o envio da recomendação ao 
gestor. A partir de 2017, a execução da política de ATER ficará a cargo da ANATER, que 



 

                                                                             154 

A
N

EX
O

S 
E 

A
P

ÊN
D

IC
ES

 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2016 MDA

implementará regulamento próprio para pactuação, acompanhamento e fiscalização 
dos instrumentos. 

707208 160719 

Dar publicidade às razões de eliminação das entidades e às notas 
atribuídas a cada uma das concorrentes. 

Não foram lançadas novas chamadas públicas desde o envio da recomendação ao 
gestor. A partir de 2017, a execução da política de ATER ficará a cargo da ANATER, que 
implementará regulamento próprio para pactuação, acompanhamento e fiscalização 
dos instrumentos. 

707208 160720 
Instituir verificações mais consistentes quanto aos materiais de apoio 
disponibilizados aos participantes, por meio de notas fiscais e fotos. 

O Manual de Acompanhamento de Contratos de ATER encontra-se em revisão. 
Solicitamos prazo de 60 dias para publicação da nova versão. 

707208 160721 

Adequar o item 6.4 do Manual de Acompanhamento de Contratos de 
Ater - “Amostragem mínima de fiscalização”, às possibilidades 
práticas de realização da unidade, bem como rever o 
quantitativo/periodicidade mínima de fiscalizações a se realizar por 
contrato. 

O Manual de Acompanhamento de Contratos de ATER encontra-se em revisão. 
Solicitamos prazo de 60 dias para publicação da nova versão. 

707208 160722 

Reformular questionários aplicados aos beneficiários, adequando-os 
para avaliação possível de parametrização quanto à satisfação dos 
usuários dos serviços. 

Por meio da portaria 186, de 22 de setembro de 2016, foi composta a Comissão de 
Avaliação de Contratos Administrativos, objetivando analisar e fiscalizar os resultados 
da execução dos objetos contratados de um conjunto de Contratos de ATER. Dentre as 
ações desta comissão, foi realizada a reformulação dos questionários aplicados aos 
beneficiários. 

707208 160723 
Adequar Relatórios de Fiscalização incluindo dados sistematizados 
dos questionários aplicados. 

O Manual de Acompanhamento de Contratos de ATER encontra-se em revisão. 
Solicitamos prazo de 60 dias para publicação da nova versão. 

706836 161250 

RAc n° 27/2014: Apresentar plano de ação contendo a tomada de 
decisão indicando as providências a serem adotadas pela Unidade, 
conforme indícios de impropriedades identificadas em cruzamentos 
de bases de dados efetuados pela CGU apontados neste item do 
Relatório. 
 
i) Nos casos em que forem confirmadas irregularidades: 
i.i) Avaliar se é o caso de cancelamento das Declarações de Aptidão 
ao PRONAF (DAP), principal e/ou acessória, dos beneficiários 
inelegíveis; 
i.ii) Apurar os fatos e as responsabilidades dos agentes/entidades 
emissoras, inclusive com descredenciamento, se for o caso, nos casos 
de concessão de DAP’s a beneficiários inelegíveis; e em face de 
irregularidades que ensejam a desatualização cadastral junto ao MDA, 
conforme art. 13 da Portaria MDA nº 21/2014 e art. 52 da Portaria 
SAF/MDA nº 26/2014. 

O RAC nº 27/2014 (subquestão estratégica 1.3) trouxe o resultado de diversos 
cruzamentos entre a base de dados da DAP e bases/fonte de informação de outros 
órgãos públicos. Alguns dos cruzamentos resultaram em abertura de processo 
administrativo para apuração dos fatos encontrados e, em outros, a manifestação da 
SAF/SEAD sugeriu o aperfeiçoamento das trilhas junto à CGU. De outro lado, durante o 
período analisado nos RACs em questão, houve uma ampla modificação da política de 
Governo, com substancial alteração da característica estrutural e organizacional 
relativa à agricultura familiar, decorrente da extinção do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário – MDA e a criação da atual Secretaria Especial de Agricultura 
Familiar e do Desenvolvimento Agrário – SEAD, face a edição da Medida Provisória nº 
726/2016, que extinguiu o MDA, e do Decreto nº 8.780/2016, que passou as 
competências do extinto MDA para a Casa Civil da Presidência da República. 
Cumpre salientar que a alteração estrutural e organizacional supra referida importou 
em substituição de vários dos responsáveis pelo andamento dos RACs, o que atrasou 
naturalmente o andamento das análises e encaminhamentos devidos para suprir as 
carências elencadas. 
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ii) Nos casos em que não forem confirmadas irregularidades, 
apresentar justificativas/esclarecimentos que subsidiem tal 
conclusão. 
 
RAc n° 15/2015: Manifestar, conforme o caso, sobre a conclusão das 
providências adotadas em relação aos resultados dos cruzamentos, 
apresentados acima. 

 
A retomada dos encaminhamentos devidos para contemplar tudo quanto estabelecido 
nos RACs está em acordo com a política de aprimoramento dos controles ora vigente, 
sendo que a elaboração de novo Plano de Ação, com a situação detalhada de cada item 
pendente do relatório, está em curso, a ser apresentado o mais rápido possível e em 
horizonte máximo datado em 31/03/2017. 

706836 161251 

Identificar as causas/motivos que ensejaram as ocorrências 
confirmadas, adotando medidas para aprimorar os controles 
internos, de forma a mitigar a probabilidade de novas ocorrências, 
especialmente quanto a adequação dos controles e dos 
procedimentos de fiscalização/monitoramento sobre o processo e os 
agentes emissores de DAP’s. 

A SAF/SEAD vem atuando na ampliação dos controles primários da DAP, de modo a 
adotar rotinas preventivas em detrimento de ações reativas. As trilhas e cruzamentos 
realizados pela CGU tiveram importância substancial nesse processo, sobretudo ao se 
considerar a dificuldade de acesso às bases de dados sob gestão do SERPRO e 
DATAPREV. As causas e motivos que ensejaram as ocorrências identificadas pelas CGU 
já foram mapeadas. Grande parte das fragilidades e impropriedades encontradas 
decorrem de problemas/erros relativos à impostação de dados no momento de 
emissão da DAP. Além de melhorias no sistema de emissão, faz-se necessário a máxima 
integração de dados no momento da emissão, com consultas online à dados dos 
potenciais beneficiários. 
 
Parte desse esforço, resultou, por exemplo, na integração do sistema de emissão online 
(DAPWeb) com o SISOBI. Serão retomadas as tratativas junto ao SERPRO, para acesso 
à base do CPF e do CNPJ, e junto à DATAPREV para acesso às informações do CNIS. 
Deve-se considerar o impacto que as mudanças institucionais ocorridas ao longo de 
2016 no andamento dessas contratações e na implementação de melhorias no sistema. 
A situação detalhada deverá ser apresentada à CGU juntamente com o novo plano de 
ação conforme indicado em manifestação à recomendação 161250. Proposta de novo 
prazo para envio do Plano de Ação atualizado: 31/03/17. 

706836 161252 

Realizar, conforme o caso e por meio de entendimentos entre as 
equipes técnicas responsáveis pela elaboração e execução da trilha 
“DAP emitidas por entidades emissoras de DAP para beneficiários que 
residem em UF distinta de onde a entidade está sediada” 
refinamentos nos critérios utilizados por cruzamentos específicos ou 
concluir, com fundamentos, pela desnecessidade da trilha. 

A equipe técnica da SAF/SEAD está à disposição da CGU para reavaliação e refinamento 
das trilhas. 

706836 161255 

RAc n° 27/2014: Apresentar plano de ação contendo a tomada de 
decisão indicando as providências a serem adotadas pela Unidade, 
conforme indícios de impropriedades identificadas em cruzamentos 
de bases de dados efetuados pela CGU apontados neste item do 

O RAC nº 27/2014 (subquestão estratégica 1.4) trouxe o resultado de diversos 
cruzamentos entre a base de dados da DAP e bases/fonte de informação de outros 
órgãos públicos. Alguns dos cruzamentos resultaram em abertura de processo 
administrativo para apuração dos fatos encontrados e, em outros, a manifestação da 
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Relatório. 
 
i) Nos casos em que forem confirmadas irregularidades: 
i.i) Avaliar se é o caso de cancelamento das Declarações de Aptidão 
ao PRONAF (DAP), principal e/ou acessória, dos beneficiários 
inelegíveis; 
i.ii) Apurar os fatos e as responsabilidades dos agentes públicos e dos 
agentes/entidades emissoras, inclusive com descredenciamento, se 
for o caso, nos casos em que ocorreu homologação e/ou emissão de 
DAP’s a beneficiários inelegíveis; e em face de irregularidades que 
ensejam a desatualização cadastral junto ao MDA, conforme art. 13 
da Portaria MDA nº 21/2014 e art. 52 da Portaria SAF/MDA nº 
26/2014. 
 
RAc n° 15/2015: Manifestar, conforme o caso, sobre as providências 
adotadas em relação aos resultados dos cruzamentos, apresentados 
acima. 

SAF/SEAD sugeriu o aperfeiçoamento das trilhas junto à CGU. De outro lado, durante o 
período analisado nos RACs em questão, houve uma ampla modificação da política de 
Governo, com substancial alteração da característica estrutural e organizacional 
relativa à agricultura familiar, decorrente da extinção do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário – MDA e a criação da atual Secretaria Especial de Agricultura 
Familiar e do Desenvolvimento Agrário – SEAD, face a edição da Medida Provisória nº 
726/2016, que extinguiu o MDA, e do Decreto nº 8.780/2016, que passou as 
competências do extinto MDA para a Casa Civil da Presidência da República. 
 
Cumpre salientar que a alteração estrutural e organizacional supra referida importou 
em substituição de vários dos responsáveis pelo andamento dos RACs, o que atrasou 
naturalmente o andamento das análises e encaminhamentos devidos para suprir as 
carências elencadas. 
 
A retomada dos encaminhamentos devidos para contemplar tudo quanto estabelecido 
nos RACs está em acordo com a política de aprimoramento dos controles ora vigente, 
sendo que a elaboração de novo Plano de Ação, com a situação detalhada de cada item 
pendente do relatório, está em curso, a ser apresentado o mais rápido possível e em 
horizonte máximo datado em 31/03/2017. 

706836 161256 

Identificar as causas/motivos que ensejaram as ocorrências 
confirmadas, adotando medidas para aprimorar os controles 
internos, de forma a mitigar a probabilidade de novas ocorrências, 
especialmente quanto a adequação dos controles e dos 
procedimentos de fiscalização/monitoramento sobre o processo de 
homologação de DAP’s. 

As causas e motivos que ensejaram as ocorrências identificadas pelas CGU já foram 
mapeadas. Grande parte das fragilidades e impropriedades encontradas decorrem de 
problemas/erros relativos à impostação de dados no momento de emissão da DAP. 
Além de melhorias nos sistemas e processos de emissão, faz-se necessário a máxima 
integração de dados no momento da emissão, com consultas online à dados dos 
potenciais beneficiários. 
 
Com relação à subquestão estratégica em tela (1.4), entende-se que o cruzamento com 
SNCR auxilia o gestor na identificação de possíveis irregularidades, o mesmo se 
aplicando ao caso do RENAVAN, porém com algumas ressalvas. O fato de possuir 
veículo com valor venal superior a R$100.000,00 não pode ser interpretado 
sumariamente como uma inconformidade, pois a DAP utiliza como critério de 
enquadramento o fluxo de renda (mesmo com defasagem de 12 meses a contar da 
emissão) e não o estoque ou riqueza/patrimônio. É certo que agricultores de baixa 
renda dificilmente teriam condições de possuir veículo com tal valor venal. Porém, a 
base da dados da DAP mostra que existem agricultores familiares dinâmicos e com 
capacidade real de geração de renda, sendo possível a aquisição de bem com o valor 
estipulado. 
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Com respeito ao cruzamento com a base da Justiça Eleitoral (CPFs com doações para 
campanhas eleitorais), a trilha deve ser aperfeiçoada, ampliando o limite máximo de 
doação para o valor mais adequado. Entende-se que a trilha pode ser utilizada, mas 
após a definição do novo valor. 
 
As providências detalhadas com relação a esta recomendação serão incluídas no Plano 
de Ação atualizado, com sugestão de prazo para 31/03/2017. 

706836 161257 

Realizar, conforme o caso e por meio de entendimentos entre as 
equipes técnicas responsáveis pela elaboração e execução dessas 
trilhas, refinamentos nos critérios utilizados por cruzamentos 
específicos ou concluir, com fundamentos, pela desnecessidade da 
trilha. 

A equipe técnica da SAF/SEAD está à disposição da CGU para reavaliação e refinamento 
das trilhas. 

636203 161258 

RAc n° 27/2014: Apresentar plano de ação contendo cronograma, 
prazos e responsáveis com vistas a suprir a carência de procedimentos 
e de informações a respeito da utilização do crédito, conforme 
detalhado a seguir: 
 
i) Elaboração de procedimentos sistematizados para a coleta de dados 
capazes de levantar informações completas a respeito da utilização 
do crédito rural. 

A obtenção de dados junto às instituições financeiras públicas como o Banco da 
Amazônia (BASA), Banco do Brasil (BB) e Banco do Nordeste (BNB), que representam 
mais de 76% do valor contratado no Pronaf, já está em fase final de processamento. 
Será implementada uma rotina de acompanhamento dos dados com o intuito de 
produzir e levantar indicadores de gestão com vistas à avaliação do Programa, 
possibilitando levantar informações sobre o crédito rural por mutuário. Prevê-se prazo 
de até final de maio/2017 para que os dados já tenham sido processados e os 
indicadores possam ser analisados. 

706836 161259 

Apresentar cópias dos relatórios gerenciais encaminhados pelo 
Bacen, assim como quaisquer outras informações utilizadas na 
produção de relatórios gerenciais da SAF sobre a gestão do Pronaf, 
das duas últimas safras. 

Seguem os dados fornecidos pelo Banco Central do Brasil (BCB) e extraídos da Matriz 
de Dados do Crédito Rural (ANEXO_C1) 

706836 161260 

Apresentar cópias dos procedimentos e das análises realizadas, e seus 
produtos (relatórios gerenciais), sobre as informações fornecidas pelo 
BACEN, com vistas a verificar a suficiência e adequação das 
informações sobre a utilização do crédito rural, das duas últimas 
safras. 

Envio das análises realizadas e dos relatórios produzidos, com base nos dados enviados 
pelo BCB ou extraídos da MDCR/BCB. ANEXO_C2:  
(i) Acompanhamento da Safra 2015-2016_12meses;  
(ii) Pronaf_Tabelas-divulgaç_201516_12-meses;  
(iii) Evolução_Pronaf_jul.2016; (iv) Pronaf 12 meses 

706836 161261 

RAc n° 27/2014: Apresentar plano de ação contendo cronograma, 
prazos e responsáveis para a elaboração das seguintes ações: 
i) Produção de relatórios e informações gerenciais, sobre a utilização 
e sobre a utilização do crédito; 
ii) Produção de indicadores de gestão, com capacidade de avaliar a 
eficiência, eficácia e a efetividade do programa. 

No processo de implementação do plano estratégico com o intuito de atender às 
recomendações do órgão de controle interno, produzindo e levantando indicadores de 
gestão com vistas à avaliação do Programa, realizou-se tratativas para obtenção de 
dados junto às instituições financeiras públicas Banco da Amazônia (BASA), Banco do 
Brasil (BB) e Banco do Nordeste (BNB). A etapa atual está no ajuste de procedimentos 
que está sendo adotado para transmissão e recepção dos dados junto aos três bancos 
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RAc n° 15/2015: Apresentar as providências já adotadas em relação 
ao plano estratégico em elaboração, cujo objetivo visa ao 
atendimento dessa recomendação. 

que representam mais de 76% do valor contratado no Pronaf. Prazo previsto para 
implementação da rotina: 31/05/2017 

201601548 162850 

Realizar a verificação da ocorrência de eventual cobrança e 
pagamento em duplicidade das operações SAT e SIC mediante 
cruzamento de dados entre os arquivos mensais de cobrança e a base 
de dados de todas as operações já remuneradas a partir de 
janeiro/2012 até a data atual, adotando as providências de 
ressarcimento/compensação junto ao agente financeiro dos valores 
identificados como pagos em duplicidade, apresentando a esta CGU 
os resultados dos trabalhos. 

11/11/2016 - Por meio do Memorando nº 078/2016, datado de 11 de novembro de 
2016 a Coordenação Geral de Orçamento e Finanças do Fundo de Terras informa que 
com relação aos pagamentos de SIC, foi verificado na planilha de controle que não 
houve qualquer pagamento em duplicidade. Com relação aos pagamentos de SAT foi 
elaborada uma planilha cumulativa para cada agente financeiro contendo as novas 
contratações mensais a partir de janeiro de 2012 e não foi identificado qualquer 
pagamento em duplicidade. 

201601548 162851 

Proceder, até a efetiva implementação da manutenção evolutiva no 
sistema SIG-CF, a verificação de eventual cobrança em duplicidade de 
operações SAT e SIC pelos serviços prestados pelos agentes 
financeiros a partir da data atual a que se refere a Recomendação 001, 
mediante cruzamento de dados entre os arquivos mensais de 
cobrança e a base de dados de todas as operações já remuneradas a 
partir de janeiro/2012. 

11/11/2016 - A SRA informa que conforme memorando nº 
073/2016/CGOF/DCF/SRA/SEAD/CC-PR da Coordenação Geral de Orçamento e 
Finanças do Fundo de Terras, a partir da verificação constante da Recomendação 1, 
passou-se a proceder o cruzamento entre as novas cobranças e as planilhas cumulativas 
com as cobranças realizadas a partir de janeiro de 2012. 

201601548 162852 

Proceder à revisão dos procedimentos de conferência e validação da 
remuneração devida pelos agentes financeiros/BNDES e das 
transferências realizadas (aportes de recursos realizados pelo Fundo, 
contratação e liquidação das operações de crédito pelos beneficiários 
e transferência de remuneração ao Fundo), previstos no item IV da 
Portaria SRA nº 41/2014, estabelecendo, entre outros requisitos, os 
prazos e a periodicidade de execução, os agentes responsáveis pela 
conferência e aprovação com emissão de Relatório de Conferência e 
Termo de Validação, os documentos utilizados em cada etapa com a 
descrição de sua finalidade, a sequência ordenada de atos a serem 
observados em cada etapa de execução, onde consultar e como 
utilizar a Taxa Média Selic na conferência dos cálculos, a descrição 
detalhada da execução do cruzamento de dados entre as 
planilhas/relatórios/GRU apresentados pelo agente financeiro e os 
sistemas SIG-CF e Siafi e/ou planilhas/demonstrativos de controle 
elaborados pela CGOF (memórias de cálculo), a descrição do acesso 
aos sistemas SIG-CF e Siafi para a realização de consultas, a definição 

11/11/2016 - Foi solicitada a prorrogação do prazo para envio da nova proposta de 
Portaria para 30 de novembro de 2016, para envio a essa CGU da nova minuta de 
Portaria, visando adequar e ajustar a Portaria nº 41, acerca dos procedimentos 
adotados pela Coordenação quanto a conferência e validação da remuneração devida 
pelos agentes financeiros/BNDES e das transferências realizadas conforme  informado 
pela Coordenação Geral de Orçamento e Finanças do Fundo de Terras  por meio do 
memorando nº 073/2016/CGOF/DCF/SRA/SEAD/CC-PR datado de 11 de novembro de 
2016. 
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e a solicitação de amostra de operações contratadas e de parcelas das 
operações liquidadas, a previsão de outros procedimentos 
necessários à conformidade dos valores apurados e transferidos, bem 
como das respectivas contabilizações. 

201601548 162853 

Adotar procedimentos de controle por meio de planilhas eletrônicas, 
com registros diários das ocorrências, visando ao fortalecimento do 
processo de conciliação das posições contábeis entre o FTRA e os 
agentes financeiros relacionados aos ingressos de recursos no Fundo 
e nos Bancos, às liberações aos tomadores dos financiamentos, aos 
pagamentos pelos mutuários e aos reembolsos ao Fundo. 

11/11/2016 - Foi feito o aperfeiçoamento da planilha de controle existente na CGOF, 
visando englobar todos os itens propostos na Recomendação. Esta planilha ainda está 
em fase de implementação e sua utilização estará prevista nos procedimentos da nova 
Portaria a ser apresentada até 30/11/2016 conforme descrito no memorando nº  
073/2016/CGOF/DCF/SRA/SEAD/CC-PR da Coordenação-Geral de Orçamento e 
Finanças do Fundo de Terras. 

201601548 162854 

Adotar providências no sentido de que, nos termos da Cláusula 
Terceira do Contrato nº 01/2012, a Caixa Econômica Federal forneça 
os arquivos, extratos e relatórios financeiros necessários à 
conformidade da movimentação financeira naquele agente 
financeiro, bem como no sentido de regularizar, conforme o disposto 
no inciso I da Cláusula Oitava do citado Contrato, o recolhimento ao 
FTRA dos valores (juros e principal) devidos em decorrência das 
liquidações e amortizações das operações de crédito do PNCF. 

11/11/2016 - Esta SRA informa que estão em curso as tratativas com a CEF para 
retomada dos contratos de SAT e SIC, bem como para o aperfeiçoamento do envio de 
informações. 
 
Esta agendada reunião para dia 16/11/2016 para definição dos procedimentos e 
pactuação quanto ao novo contrato. 

201601548 162855 

Adotar providências no sentido de apurar o saldo atualizado das 
disponibilidades financeiras do FTRA em poder da Caixa Econômica 
Federal, solicitando o recolhimento desse valor ao Fundo, nos termos 
do inciso III da Cláusula Oitava do Contrato nº 01/2012. 

11/11/2016 - Esta SRA informa que estão em curso as tratativas junto a CEF para 
retomada dos contratos de SAT e SIC e, por este motivo, optou-se por manter os 
recursos em poder da CEF. 
 
Cabe salientar que as disponibilidades de recursos vêm sendo remuneradas 
mensalmente. 
 
Ademais cumpre destacar que os recursos de SIC disponíveis no agente financeiro são 
fundamentais para atender a demanda de contratos de SIC que temos a contratar nos 
estados. 

201601548 162856 

Exigir do convenente a documentação suficiente para a comprovação 
dos gastos realizados e apresentados na prestação de contas dos 
convênios nos 813799/2014 e 813825/2014, disponibilizando essa 
documentação à CGU caso não seja possível inseri-la no Siconv. 

A análise da execução física já foi realizada pelo Projeto Dom Helder Câmara - PDHC e 
a execução financeira está sendo analisada na SPOA/SEAD. 

201601548 162857 

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 

Foi definida pela portaria N° 223, de 20 de outubro de 2016, o procedimento para 
execução do Programa Nacional De Assistência Técnica e Extensão Rural. 
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fluxo operacional, 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), as rotinas de monitoramento e de 
identificação dos riscos inerentes. 

228408 166614 

Analisar as Prestações de Contas apresentadas com base nas 
constatações apresentadas, diligenciando quanto a eventuais 
divergências no cumprimento ao que está estabelecido na IN STN 
01/97. 

Por meio do Ofício nº 3196/2013/GAB/SAF, de 24/10/2013, o gestor informou no item 
3 que o Contrato de Repasse 157.864-55 encontra-se na situação de "Concluído" no 
Siafi, tendo em vista que obtiveram aprovação financeira no sistema em 05/12/2005, 
conforme consulta realizada ao SIAFI. 
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