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Missão 
Promover o aperfeiçoamento e a transparência da Gestão Pública, a 
prevenção e o combate à corrupção, com participação social, por meio da 
avaliação e controle das políticas públicas e da qualidade do gasto. 
 

Auditoria Anual de Contas 
A Auditoria Anual de Contas tem por objetivo fomentar a boa governança 
pública, aumentar a transparência, provocar melhorias na prestação de 
contas dos órgãos e entidades federais, induzir a gestão pública para 
resultados e fornecer opinião sobre como as contas devem ser julgadas 
pelo Tribunal de Contas da União.  
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QUAL FOI O 
TRABALHO 
REALIZADO 
PELA CGU? 
A ação de controle avaliou 
a prestação de contas 
referente ao exercício de 
2017 da Secretaria-
Executiva do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento.  

Essa linha de atuação tem a 
finalidade de avaliar os 
principais resultados 
alcançados pela unidade 
auditada, além de informar 
e destacar boas práticas 
administrativas e as falhas 
que impactaram o 
atingimento de resultados. 

Os exames realizados no 
âmbito da auditoria 
contemplaram os atos de 
gestão praticados pela 
SE/MAPA e pelas 
secretarias finalísticas do 
Ministério, com enfoque 
nos seguintes processos 
que compõem a cadeia de 
valor do órgão: 

- Concessão de registros, 
certificações e 
classificações 
agropecuárias; 

-Inspeção e fiscalização de 
produtos e insumos 
agropecuários; 

-Fortalecimento dos 
produtores rurais; e 

- Fomento ao crédito 
agropecuário por meio da 
gestão do Funcafé. 

 POR QUE A CGU REALIZOU ESSE TRABALHO? 

A auditoria sobre a prestação de contas da SE/MAPA foi realizada em 
atendimento ao estabelecido na IN TCU nº 63/2010 e tem o objetivo de 
contribuir com o controle externo na sua competência de julgamento 
das contas dos gestores. Espera-se, também, que o trabalho, por meio 
das recomendações expedidas, melhore os processos conduzidos pelo 

Ministério na consecução de seus objetivos. 

  

 QUAIS AS CONCLUSÕES ALCANÇADAS PELA CGU? QUAIS AS 
RECOMENDAÇÕES QUE DEVERÃO SER ADOTADAS? 

Verificou-se que o processo de acompanhamento dos projetos 
estratégicos do Ministério ainda não é realizado de modo suficiente 
para analisar e organizar o progresso e o desempenho dos projetos, 
sendo recomendadas ações para que a Alta Administração gerencie, de 
modo efetivo, os projetos estratégicos pactuados. 

No que tange à atuação do Ministério no âmbito das ações de defesa 
agropecuária, verificou-se que parte das situações detectadas em 
auditorias anteriores realizadas pela CGU persistem. Assim, são 
necessárias melhorias nos mecanismos de acompanhamento da 
atuação das Superintendências, além de revisão dos sistemas utilizados 
para registro das atividades de defesa agropecuária. 

No âmbito do Funcafé, foram observadas melhorias relevantes na 
gestão pela SPA/Mapa, atribuídas à implementação do sistema Funcafé. 
Ressalta-se que a unidade ainda necessita avançar no que tange à maior 
clareza sobre a finalidade do uso dos recursos contratados com a linha 
de estocagem. 

Quanto às transferências voluntárias, o MAPA não instituiu práticas 
relacionadas à governança e à gestão de contratos de repasse do 
Ministério, contribuindo para a baixa efetividade do processo. Foram 
recomendadas ações visando fortalecer a governança sobre os 
contratos de repasse, a fim de alinhar a execução das transferências às 
políticas conduzidas pelo MAPA e obter clareza quanto aos resultados 
alcançados por meio das transferências. 

Por fim, com relação à gestão dos contratos firmados pelo Ministério, 
nos últimos anos foi expedido um alto número de recomendações ao 
MAPA pela CGU em virtude de inadequado dimensionamento das 
contratações de bens e serviços. Todavia, observou-se o engajamento 
da Unidade para a adequação às inovações decorrentes da IN MPDG nº 
05/2017, normativo que, entre as novidades, busca fortalecer o 
processo de planejamento das contratações governamentais. 
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INTRODUÇÃO 
 

Trata-se do Relatório da Auditoria Anual de Contas da Secretaria-Executiva do MAPA 
referente ao exercício de 2017. Esta linha de atuação, de caráter anual, tem o objetivo 
de avaliar os principais resultados alcançados pela unidade auditada, além de informar 
e destacar boas práticas administrativas e as falhas que impactaram o atingimento de 
resultados, informando as providências corretivas necessárias, as que estão em 
andamento e/ou previstas. 

Nos termos do art. 11 da DN TCU nº 163/2017, o rol de responsáveis é composto pelos 
titulares e substitutos da Secretaria-Executiva do Ministério e das secretarias 
integrantes da pasta. Dessa maneira, os exames realizados no âmbito desta auditoria 
contemplaram os atos de gestão praticados pela SE/MAPA e pelas secretarias finalísticas 
do Ministério, com enfoque nos seguintes processos que compõem a cadeia de valor do 
órgão: 

• Concessão de registros, certificações e classificações agropecuárias; 

• Inspeção e fiscalização de produtos e insumos agropecuários; 

• Fortalecimento dos produtores rurais; e 

• Fomento ao crédito agropecuário por meio da gestão do Funcafé. 

A auditoria foi realizada com observância ao Manual de Orientações Técnicas da 
Atividade de Auditoria Governamental do Poder Executivo Federal e a metodologia 
utilizada durante a etapa de execução do trabalho incluiu consulta à documentação e 
análise de dados secundários; indagação escrita aos gestores; conferência de cálculos 
sobre a remuneração dos agentes operadores do Funcafé; e observação das atividades 
desenvolvidas por empresas contratadas pelo Ministério. 

Além de contribuir com o controle externo na sua competência de julgamento das 
contas dos gestores, espera-se que esse trabalho, por meio das recomendações feitas à 
Unidade Examinada, melhore os processos conduzidos pelo Ministério na consecução 
de seus objetivos de assegurar à sociedade insumos e produtos agropecuários 
conformes e seguros ao consumo, e aumentar a competividade dos produtos da 
agropecuária brasileira no mercado interno e externo. 

 

Considerações iniciais 

O MAPA é responsável pela gestão das políticas públicas de estímulo à agropecuária, 
pelo fomento do agronegócio e pela regulação e normatização de serviços vinculados 
ao setor.  

Para a consecução de seus objetivos, o Ministério conta com uma estrutura fixa de cinco 
secretarias, 27 superintendências estaduais e suas respectivas unidades, uma rede de 
seis laboratórios, além de duas vinculadas, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) 
e a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac). 
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Em 2017, os principais programas e ações orçamentárias do Ministério apresentaram a 
seguinte execução: 

 
* Foram excluídos do gráfico os valores do Funcafé (R$ 3.246.450.404) e as despesas com pessoal ativo e 
inativo (R$ 3.627.782.034). 
Fonte: Siafi 

Destaca-se que o volume de recursos orçamentários consiste em um dos critérios 
utilizados pela CGU para definir o escopo dos exames de auditoria, mas não se encerra 
nesse aspecto.  

A relevância dos temas para o setor agropecuário e para a economia nacional, bem 
como eventuais riscos para o alcance dos objetivos do Ministério também são 
considerados.  

Apresentam-se, a seguir, os principais resultados da Auditoria Anual de Contas realizada 
na Secretaria-Executiva do MAPA, nas secretarias finalísticas e nas unidades 
descentralizadas do Ministério. 

 

 

 
 
 
 
 

R$371.386.840,00 

R$126.207.105,69 

R$123.011.223,99 

R$136.589.784,66 

R$62.641.418,26 

Execução Orçamentária Execução Orçamentária Execução Orçamentária Execução Orçamentária ---- Mapa*Mapa*Mapa*Mapa*

Concessão de Subvenção
Econômica ao Prêmio do Seguro
Rural

Defesa Agropecuária

Fomento ao Setor Agropecuário

Administração da Unidade

Outros
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RESULTADOS DOS EXAMES  
 

Planejamento Estratégico do Ministério 

1. Baixo nível de maturidade do processo de monitoramento dos 
projetos estratégicos   

A Alta Administração do MAPA selecionou, no que tange ao ciclo 2016-2019 de execução 
do Planejamento Estratégico da Unidade, doze projetos considerados estratégicos que 
contribuem diretamente para o alcance dos objetivos do órgão e concretização das suas 
metas. Segundo o gestor, esses projetos têm acompanhamento específico, em razão da 
relevância para a atingimento dos objetivos institucionais. Por esse motivo, a CGU 
selecionou cinco dos doze projetos estratégicos para verificação do processo de 
monitoramento e controle de seus resultados.  

Foi verificado que o monitoramento dos projetos estratégicos é realizado mediante o 
preenchimento de planilha semestral encaminhada pelas áreas responsáveis à 
Coordenação-Geral de Planejamento - CGPLAN/SE, responsável por analisar os 
principais gargalos ou restrições e propor alternativas para mitigação dos possíveis 
riscos e dificuldades que possam prejudicar o desempenho do projeto. No entanto, 
observou-se que não há um processo estruturado e contínuo de monitoramento dos 
Projetos Estratégicos no órgão de forma que se possa identificar com clareza o progresso 
e o desempenho dos projetos e as ações preventivas ou corretivas para evitar desvios 
nos seus objetivos. Da análise dos processos de monitoramento, foram constatadas 
diversas fragilidades, dentre as quais citamos:   

- Ausência de informações importantes para avaliação do desempenho e progresso dos 
projetos estratégicos, tais como a entrega de produtos previstos no plano de 
gerenciamento do projeto, registro do histórico de informações e preenchimento 
adequado da planilha de monitoramento;   

- Preenchimento de análises situacionais idênticas ao longo de 2016, 1° semestre de 
2017 e 2° semestre de 2017, demonstrando a ausência de uma avaliação específica para 
o período; 

- Ausência de registro da implementação das recomendações sugeridas na análise 
situacional;  

- Reporte insuficiente sobre o desempenho dos projetos e seus aspectos críticos à alta 
administração, tendo em vista a não realização de Reunião de Análise Estratégica (RAE) 
no exercício de 20171;  

                                                      

1 Houve a realização de uma reunião com o Secretário-Executivo na qual lhe foi apresentada a carteira de 

projetos do órgão e a situação atual de cada um. No entanto, a reunião se tratava de apresentação das 

competências da CGPLAN e validação do planejamento estratégico do órgão e não envolvia os dirigentes 

das áreas responsáveis pelos projetos.    
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- Plano de Gerenciamento de Projetos com informações insuficientes quanto a 
cronograma, orçamento, entregas e etapas, prejudicando o adequado monitoramento; 

- Frágil fundamentação para encerramento de projeto estratégico, uma vez que a 
justificativa se baseava na necessidade de aporte financeiro, sendo que as entregas do 
projeto não previam investimento, e não há registro dos motivos que levaram à decisão 
de encerramento do projeto, frente a alternativas como o adiamento ou o 
replanejamento. 

Abaixo, segue o resultado consolidado da análise das planilhas de monitoramento dos 
projetos estratégicos selecionados:  

Quadro - Resumo do andamento dos cinco projetos estratégicos 
selecionados para análise.  

Projeto 
Estratégico 

Percentual de 
execução no ano 

de 2017 

Alcance da Execução 
do Projeto no ano 

2017 

Percentual de 
execução 

acumulada 

Observações  

Agro+ Produtor 
Rural  

23,5% 100% 33,8% Planilhas 
preenchidas, 
porém com 

mesma análise 
situacional 

Agrometereolo
gia Aplicada  

0% 0% 0% Projeto 
encerrado  

Leite Saudável  x x x Sem 
preenchimento 
da planilha de 

monitoramento 

Registro de 
Agrotóxicos  

x x x Sem 
preenchimento 
da planilha de 

monitoramento 

SIIS Rural  30% x 36% Preenchimento 
incompleto da 

planilha 

Fonte: Processos SEI 21000.021800/2017-91, SEI 21000.021796/2017-61, SEI 21000.021958/2017-61, SEI 
21000.021961/2017-84, SEI 21000.022030/2017-01.  

Cabe ressaltar que foi justificada a ausência de registro na planilha de monitoramento 
referente ao projeto “Registro de Agrotóxicos” devido à reestruturação do projeto e 
suas etapas. Entretanto, a mudança do projeto foi realizada sem que houvesse o 
posterior preenchimento da planilha. Apesar disso, esse projeto é o único dentre os 
analisados que apresenta registro de atividades realizadas no âmbito de sua execução, 
as quais foram analisadas e encontram-se detalhadas em item específico deste relatório.  

De acordo com o PMBOK (Project Management Body of Knowledge), monitorar e 
controlar o trabalho do projeto consistem em obter e comparar dados de desempenho 
reais do projeto com os dados de desempenho previstos no plano de gerenciamento do 
projeto, além de tomar ações que evitem ou mitiguem qualquer possibilidade de desvio 
nos objetivos definidos. Envolve controlar as mudanças e recomendar ações corretivas 
ou preventivas em antecipação a possíveis problemas, monitorar as atividades 
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contínuas do projeto em relação ao plano de gerenciamento do projeto e a linha de base 
de desempenho do mesmo, e influenciar os fatores que poderiam impedir o controle 
integrado de mudanças ou de gerenciamento de configurações.  

As fragilidades apontadas surgem, principalmente, em decorrência da falta de atuação 
proativa dos gerentes de projetos, baixo envolvimento e rotatividade da alta direção e 
articulação insuficiente da Coordenação-Geral de Planejamento – 
CGPLAN/DA/SE/MAPA com as áreas responsáveis pelos projetos.  

Dessa forma, essas fragilidades demonstram que o monitoramento e controle realizado 
pelo MAPA ainda é incipiente, não sendo suficiente para acompanhar, analisar e 
organizar o progresso e o desempenho do projeto. Isso pode levar ao atraso e/ou 
cancelamento de projetos, comprometendo o atingimento dos objetivos relacionados 
ao projeto e, consequentemente, os objetivos estratégicos da organização. 

Recomendação (achado 1)  

Aprimorar o processo de monitoramento e controle dos projetos estratégicos de forma 

a possibilitar o adequado acompanhamento do seu progresso e desempenho, 

envolvendo a Alta Administração para que ela se aproprie dos resultados e participe 

efetivamente do gerenciamento dos projetos estratégicos pactuados.   

 

Defesa Agropecuária 

2. Providências insuficientes para atendimento das 
recomendações da CGU referentes à Gestão da Rede Nacional de 
Laboratórios Agropecuários – Lanagro e para implementação de 
melhorias no controle dos processos de Inspeção de Produtos de 
Origem Animal, especificamente quanto ao adequado 
acompanhamento da atuação dos SIFs e Sipoas. 

Com vistas a avaliar as providências adotadas pela SDA em relação às recomendações 
da CGU referentes à Rede Lanagro e à Inspeção de Produtos de Origem Animal, 
selecionaram-se as seguintes recomendações: 

Rede Lanagro  

Relatório CGU nº 201504906 – Achado 3.6.5.6 – Recomendação 1: Estabelecer 
indicadores capazes de aferir a tempestividade e a qualidade dos serviços laboratoriais 
prestados pela Rede Nacional de Laboratórios Agropecuários, incluindo laboratórios 
próprios e credenciados. 

Inspeção de Produtos de Origem Animal 

A CGU expediu recomendações acerca da necessidade de ferramenta que possibilite à 
SDA/Mapa o gerenciamento e supervisão das fiscalizações (planejamento e execução 
dessas e acompanhamento das não conformidades verificadas), bem como de uma 
maior padronização das avaliações, além da necessidade de apuração dos fatos 
apontados por esta Controladoria. 
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A importância da implementação de ferramentas que permitam monitorar o resultado 
das ações de inspeção de produtos de origem animal foi reforçada pelas irregularidades 
evidenciadas na gestão da SFA/PR em 2016, situações que poderiam ser tratadas pelo 
Ministério tempestivamente caso tivessem informações qualificadas sobre os 
resultados das atuações da Superintendência. 

Em relação à recomendação sobre a Rede Lanagro, verificou-se que existem nove 
indicadores sendo acompanhados. Parte deles afere diretamente a qualidade dos 
serviços laboratoriais. Entretanto, não se implementaram indicadores relacionados à 
tempestividade dos serviços laboratoriais, em que pese a CGU ter recomendado a 
criação em julho/2016. 

Tal fato se deve à priorização, por parte dos gestores, de indicadores associados à 
qualidade dos serviços, sem a mesma atenção à implementação de indicadores que 
permitam acompanhar a tempestividade dos serviços laboratoriais prestados pelos 
Lanagros e pelos Laboratórios Credenciados.  

A não instituição desses indicadores compromete a efetividade do acompanhamento 
dos serviços laboratoriais prestados pelo Lanagro e pelos laboratórios credenciados, 
dificultando a implementação de eventuais ações preventivas e corretivas por parte do 
Mapa (evitar, por exemplo, resultados analíticos inválidos em função da alteração das 
características das amostras em razão do tempo transcorrido). Os atrasos no tempo de 
resposta dos laboratórios têm o potencial de comprometer eventuais ações de defesa 
agropecuária. 

No que tange à inspeção de produtos de origem animal, verificou-se que a SDA/Mapa 
não adotou providências suficientes para o atendimento integral de sete das oito 
recomendações, as quais foram reiteradas ou tiveram o prazo de atendimento 
prorrogado.  

Merecem destaque as recomendações da CGU relacionadas à necessidade de o 
Ministério desenvolver sistema – ou módulo de sistema já disponível – que permita o 
registro do planejamento e do resultado de inspeções e fiscalizações, de modo a 
permitir um acompanhamento qualificado, pela SDA/Mapa, do trabalho dos Sipoa, 
viabilizando o acesso a informações gerenciais tanto sobre a atuação das unidades 
descentralizadas (atendimento dos Planos Operativos, tempestividade das inspeções e 
supervisões), como a regularidade da atuação dos estabelecimentos (aqueles que 
possuem alta frequência de não conformidades, ou, por outro lado, frigoríficos que 
podem ser considerados referência de atuação). 

As referidas recomendações já haviam dado ensejo à ressalva nas contas dos gestores 
da SDA referentes ao exercício de 2016, já que, conforme apontado previamente, tal 
situação contribuiu com irregularidades constatadas na gestão da SFA/PR no mesmo 
ano. A partir dos resultados do trabalho, observa-se que o risco de situações análogas 
ocorrerem permanece, já que o órgão central continua sem acesso a informações  
qualificadas sobre a atuação dos SIFs e dos Sipoas. 

A partir das informações e da documentação disponibilizada pelo Ministério, não foi 
possível avaliar se os módulos que estão no previstos no sistema PGA - SIGSIF 
proporcionarão o controle gerencial para registro e monitoramento dos resultados 
obtidos nas ações de supervisão e auditoria. 
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Ressalta-se a importância de se considerar, para fins de desenvolvimento do sistema, os 
fatos apontados nos relatórios de auditoria da CGU e as recomendações acordadas 
sobre a inspeção de produtos de origem animal, os quais tiveram como uma das causas 
a fragilidade no controle interno do processo, em especial quanto aos aspectos de 
Informação e Comunicação e Monitoramento. 

 

3. Diferenças, em termos de estrutura e procedimentos, na 
recepção e no processamento dos produtos de origem bovina 
destinados à exportação em relação aos produtos destinados ao 
consumo interno. 

A abordagem da CGU objetivou verificar quais as diferenças, em termos de estrutura e 
procedimentos, na recepção e no processamento dos produtos de origem bovina 
destinados à exportação em relação aos produtos destinados ao consumo interno. 

Para tanto, dividiu-se o escopo do trabalho em subquestões de auditoria, as quais 
encontram-se respondidas a seguir. O detalhamento dos resultados dos trabalhos 
realizados encontra-se no Anexo II - “DETALHAMENTO – DIFERENÇAS, EM TERMOS DE 
ESTRUTURA E PROCEDIMENTOS, NA RECEPÇÃO E NO PROCESSAMENTO DOS PRODUTOS 
DE ORIGEM BOVINA DESTINADOS À EXPORTAÇÃO EM RELAÇÃO AOS PRODUTOS 
DESTINADOS AO CONSUMO INTERNO”. 

1.1 Há compatibilidade, no que tange às exigências higiênico-sanitárias e de bem-estar 
animal, entre a legislação nacional e os requisitos sanitários exigidos por países 
importadores? 

Verificou-se que há compatibilidade entre a legislação nacional e os requisitos sanitários 
exigidos por países importadores, no que tange às exigências higiênico-sanitárias e de 
bem-estar animal. Com a edição da Instrução Normativa MAPA nº 16/2016, de 10 de 
maio de 2016, todo estabelecimento registrado no Dipoa/SDA/MAPA está apto a 
exportar para países ou bloco de países importadores que não possuírem requisitos 
sanitários específicos. Para países ou bloco de países que possuam requisitos sanitários 
específicos, a habilitação dos estabelecimentos estará autorizada mediante sua inclusão 
em lista específica. 

Destaca-se que existem requisitos sanitários específicos exigidos por países ou bloco de 
países, os quais não se encontram previstos no Riispoa, mas não há evidências de que a 
falta de tais requisitos compromete a sanidade dos produtos de origem animal. 

1.2. Há diferenças relevantes entre as ações de inspeção e auditoria higiênico-sanitária 
e de bem-estar animal promovidas pelo MAPA nos estabelecimentos cuja produção é 
destinada à exportação em relação aos estabelecimentos que atendem ao mercado 
interno? 

Acerca da avaliação quanto a eventual existência de diferenças relevantes entre as 
ações de inspeção e auditoria higiênico-sanitária e de bem-estar animal promovidas 
pelo MAPA nos estabelecimentos cuja produção é destinada à exportação em relação 
aos estabelecimentos que atendem ao mercado interno, importa considerar, 
separadamente, os tipos de atuação do Ministério – Inspeções e Verificações Oficiais, 
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realizadas pelo SIF; Supervisões, pelas SFA/MAPA; e Auditorias, pelo Dipoa/SDA/MAPA. 
Cabe salientar, ainda, que os estabelecimentos que atendem o mercado externo 
também recebem visitas de missões estrangeiras, com a finalidade de atestar a 
qualidade dos produtos a serem comercializados. 

No que tange às verificações oficiais, por intermédio de Instrução Normativa, o MAPA 
estabeleceu a mesma frequência de realização para estabelecimento exportadores e de 
comércio interno. Entretanto, em decorrência de algumas exigências dos países ou 
bloco de países importadores, no que se refere ao teor dessas verificações, há 
elementos de inspeção para os estabelecimentos que possuem requisitos sanitários 
específicos. 

No caso das supervisões, o MAPA estabeleceu, por meio do Memorando-Circular nº 
26/2016/CGI/DIPOA/SDA/GM/MAPA, de 16 de março de 2016, que para os SIF 
permanentes e sem habilitação específica, a frequência mínima será de uma supervisão 
por ano, e trimestrais, semestrais ou anuais para SIF exportadores, a depender do país 
exportador. 

Dessa forma, restaram evidenciadas diferenças na atuação do MAPA em 
estabelecimentos de mercado interno em relação aos estabelecimentos exportadores. 
As diferenças de atuação se devem, em grande medida, a exigências específicas de 
mercados importadores, que demandam, em muitos casos, uma frequência de 
supervisão maior e testes complementares em relação às exigências para 
comercialização nacional. 

1.3 Há uniformidade nos procedimentos e no programa de autocontrole dos 
estabelecimentos cuja produção é destinada à exportação em relação àqueles com 
produção destinada ao mercado interno? 

Em relação à avaliação da existência de uniformidade nos procedimentos e no programa 
de autocontrole dos estabelecimentos cuja produção é destinada à exportação em 
relação àqueles com produção destinada ao mercado interno, em que pese os 
programas de autocontrole dos estabelecimentos exportadores serem mais detalhados 
e extensos, verificou-se a existência de similaridade nos procedimentos de implantação, 
manutenção, execução e avaliação dos referidos programas. 

As divergências de atuação identificadas decorrem do fato de o Ministério não 
considerar, para os produtos de origem animal destinados ao mercado interno, os 
requisitos específicos exigidos por países ou bloco de países importadores.  

 

Recomendações (Achado 3) 

Recomendação 1 - Avaliar se os requisitos de controle específicos exigidos pelos países 

exportadores – conteúdo dos testes e frequência das inspeções e as diferenças quanto 

à atuação estabelecida pelo MAPA para o caso de produto destinado ao consumo 

interno, podem afetar a sanidade dos produtos de origem animal comercializado 

internamente, bem como a viabilidade/benefícios de implementá-los para a atuação 

nos estabelecimentos cujos produtos são destinados ao mercado interno. 
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Recomendação 2 - Estabelecer procedimento de monitoramento periódico das 

supervisões realizadas pelos Sipoa, adotando medidas tempestivas para o efetivo 

cumprimento dos quantitativos mínimos de supervisões previstos em normas. 

Recomendação 3 - Definir estratégia de recursos humanos, no âmbito da SDA/MAPA, 
voltada especificamente às atividades de fiscalização/inspeção, estabelecendo rotina 
periódica para avaliar a adequada lotação do pessoal disponível, em função dos critérios 
de riscos e de produção dos estabelecimentos. 

 

4. Não implementação de melhorias no processo de registro de 
agrotóxicos suficientes para mitigar as ocorrências detectadas 
pela CGU no Relatório de Auditoria n° 201303852. 

Com vistas a avaliar as providências adotadas pelo DFIA/SDA em relação às 
recomendações da CGU referentes ao processo de Registro de Agrotóxicos, 
selecionaram-se as seguintes recomendações pendentes de implementação do 
Relatório de Auditoria nº 201303852:  

Achado 1.1.2.5 – Recomendação 1: Instituir sistema único para cadastramento 
eletrônico dos pedidos de registro, contemplando o gerenciamento coordenado do 
fluxo de análise e a padronização das comunicações entre os órgãos envolvidos, além 
de permitir a inclusão de documentos digitais diretamente pelas empresas pleiteantes, 
promovendo a transparência dessas informações na página do MAPA na internet. 

Achado 1.1.2.7 – Recomendação 1: Registrar todos os pedidos de registro em meio 
eletrônico, em sistema de informação próprio ou transitoriamente em planilha 
eletrônica padronizada, contendo no mínimo: número do processo, data de protocolo, 
cnpj e nome da empresa pleiteante, tipo do registro, marca comercial pretendida, 
princípio ativo do produto e cultura de destino. Após conclusão da análise do pleito, 
atualizar o respectivo registro, com data da conclusão, resultado da avaliação e, se for o 
caso, número do certificado concedido. 

Achado 1.1.2.8 – Recomendação 1: Aprimorar os controles administrativos sobre a 
publicação dos pedidos e resultados de avaliação de registro de agrotóxicos no DOU, 
estabelecendo no mínimo uma data mensal para publicação dos documentos 
acumulados nos trinta dias anteriores. 

Achado 1.1.2.9 – Recomendação 1: Recomendamos ao MAPA que avalie a implantação 
e divulgação de indicador do tempo médio de conclusão do registro, instituindo metas 
a serem cumpridas para os próximos exercícios e adotando as medidas sob sua gestão 
para reduzir os atrasos constatados, buscando interagir com os demais órgãos 
envolvidos para aprimorar o alinhamento entre os fluxos de análise e para solucionar 
eventuais pontos críticos identificados. 

Achado 1.1.2.10 – Recomendação 1: Priorizar a transparência e os controles referentes 
ao ordenamento e organização dos pedidos de Registro de Agrotóxicos de Afins, 
adotando, em caráter transitório, a planilha eletrônica parametrizada com restrições de 
edição. 
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Achado 1.1.2.13 – Recomendação 1:  Solicitar ao IBAMA a implementação de 
mecanismo automático no SISRET que impeça a inserção de dados de 
produtor/formulador nacional para produtos totalmente importados e realizar 
conferência manual quanto a este item enquanto não houver atualização do sistema. 

Achado 1.1.2.15 – Recomendação 1: Estabelecer, junto à Anvisa e ao Ibama, 
procedimento de comunicação das alterações de pedido de registro de agrotóxicos 
(alterações pré-registro), de modo a evitar o risco de análise de pleitos distintos pelos 
órgãos envolvidos, uniformizando, inclusive, o entendimento acerca da razoabilidade 
técnica na análise de tais pedidos pré-registro. 

Em relação às recomendações dos Achados 1.1.2, subitens 5, 7, 9, 10 e 15, conclui-se, a 
partir dos exames de auditoria, que o desenvolvimento e a utilização de um sistema 
informatizado para operacionalização do processo de registro e alteração de registro de 
agrotóxicos que contemplasse todos os requisitos previstos nas recomendações seriam 
suficientes para o atendimento dessas, considerando-se que proporcionaria o 
gerenciamento coordenado do fluxo de análise e a padronização das comunicações 
entre os órgãos registrantes, reduziria os atrasos constatados e fortaleceria a 
transparência e os controles atinentes ao ordenamento e organização dos pedidos. 

O Sistema de Informações sobre Agrotóxicos – SIA foi instituído pelo art. 94 do Decreto 
n° 4.074, de 4 de janeiro de 2002, e seu desenvolvimento atribuído à Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária – Anvisa no prazo de trezentos e sessenta dias, com 
implementação e manutenção pelos órgãos federais das áreas de agricultura, saúde e 
meio ambiente. Todavia, segundo manifestação do MAPA, o referido Sistema “está 
sendo gestado pelos 3 órgãos envolvidos no registro de agrotóxicos (MAPA, IBAMA e 
ANVISA) com a Coordenação do MAPA e apoio da CNA”.  

Em que pese a previsão em Decreto de criação do sistema e a existência de 
recomendações da CGU e de outros órgãos de controle nesse sentido, o 
desenvolvimento do referido sistema ainda não foi finalizado e, consequentemente, não 
está implementado nos órgãos envolvidos. Ressalta-se que o cronograma de 
desenvolvimento apresentado pelo Ministério em 29/12/2017 não está sendo 
cumprido, e que a Unidade não apresentou informações atualizadas sobre eventuais 
alterações no referido cronograma.  

Cabe consignar que a não utilização do SIA no processo de registro de agrotóxicos 
contribui para a ocorrência de problemas na gestão dos processos, tais como dificuldade 
de organização (localização no arquivo – considerando a quantidade de processos 
existentes e de volumes por pleito; e ordenamento cronológico); dificuldade de consulta 
de informações sobre processos, além de informações assimétricas entre os 
responsáveis pelo registro. Ademais, reduz a transparência do processo (publicação de 
fila, resultados, e etc.), prejudicando o acompanhamento e controle pelos interessados. 

Com vistas a verificar a efetividade das providências adotadas em relação à 
recomendação sobre a publicação dos pedidos e resultados de avaliação de registro de 
agrotóxicos no DOU, a partir da relação dos pedidos de registro recebidos em 2017 e 
dos registros deferidos em 2017 disponibilizada pelo Mapa, realizou-se o cotejo entre a 
data de pedido do registro e data de publicação no DOU, e entre a data de concessão 
do registro e a data de publicação no DOU. No caso dos pedidos de registro, verificou-
se que, dos 37 pedidos analisados (4,8% do total recebido em 2017), 33 foram 
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publicados em desconformidade com o prazo de 30 dias estabelecido no Artigo 14 do 
Decreto n° 4.074/2002. Em relação aos registros, verificou-se que, dos 167 registros 
analisados (41% do total concedido em 2017), 86 foram publicados em 
desconformidade com o prazo de 30 dias estabelecido no artigo 14 do Decreto n° 
4.074/2002. 

A legislação exige que o órgão registrante do agrotóxico, componente ou afim deverá 
publicar no DOU, no prazo de até trinta dias da data do protocolo do pedido e da data 
da concessão ou indeferimento do registro, resumo contendo:  

“I - do pedido:   a) nome do requerente; b) marca comercial do produto; c) nome químico 
e comum do ingrediente ativo; d) nome científico, no caso de agente biológico; e) motivo 
da solicitação; e f) indicação de uso pretendido.         

II - da concessão ou indeferimento do registro: a) nome do requerente ou titular; b) marca 
comercial do produto; c) resultado do pedido e se indeferido, o motivo; d) fabricante(s) e 
formulador(es); e) nome químico e comum do ingrediente ativo; f) nome científico, no caso 
de agente biológico; g) indicação de uso aprovada; h) classificação toxicológica; e i) 
classificação do potencial de periculosidade ambiental.” 

Ressalta-se, ainda, a ausência de publicação da fila, na página do Ministério, de pedidos 
de Produto Técnico Equivalente (PTE) de Pré-Mistura; da identificação da fila dos 
Produtos Formulados (PF) com base em PTE (que podem estar na lista de PF ou de PTE, 
descumprindo o Artigo 12-A do Decreto 4.074/2002). Parte das filas publicadas não 
possuem nomes das empresas pleiteantes e datas de protocolo dos pleitos. 

Embora o Ministério tenha apresentado à CGU as planilhas de controle de ordenamento 
padronizadas dos PTE, PT e PF, verificou-se que os campos das planilhas publicadas no 
site não estão padronizados, o que prejudica a divulgação de informações completas e 
dificulta o acompanhamento do processo pelos interessados. A lista dos pedidos de PTE, 
por exemplo, está ordenada por número de processo e data de protocolo, mas não 
possui o nome da empresa pleiteante, nem a(s) cultura(s) de destino; a dos PF e dos 
pedidos priorizados não possuem data de protocolo; e a lista dos registros concedidos 
em 2017 possui a data da concessão, o tipo e o número do registro, mas não possui a 
data do protocolo, nem o número do processo. 

No que tange à solicitação de implementação de melhorias no Sisret ao Ibama, com fins 
de impedir a inserção de dados de produtor/formulador nacional para produtos 
totalmente importados, o Ministério informou ter realizado reuniões com o Ibama e 
apresentou o Ofício com a referida solicitação, encaminhado ao Instituto somente em 
2018.  

Restou impossibilitada a avaliação acerca da atualização do Sisret, já que o Ibama não 
disponibilizou tempestivamente acesso ao sistema à equipe da CGU. Não obstante, 
reitera-se a importância da inserção de travas/melhorias no sistema, visto que os 
trabalhos realizados anteriormente indicaram divergência na avaliação de pleitos que 
incorreram no mesmo erro – foram identificados requerimentos indeferidos em razão 
de apresentar produtor/formulador nacional, ao tempo em que outros requerimentos 
foram deferidos, mesmo apresentando a mesma situação. 

Por fim, cabe salientar que, em relação ao tempo de análise dos pleitos de registro de 
agrotóxicos, verificou-se a permanência, em relação ao consubstanciado no Relatório n° 
201303852, do descumprimento do Artigo 15 do Decreto 4.074/2002, o qual dispõe que 
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“Os órgãos federais competentes deverão realizar a avaliação técnico-científica, para 
fins de registro ou reavaliação de registro, no prazo de até cento e vinte dias, contados 
a partir da data do respectivo protocolo”. 

Em consulta ao site do Mapa, realizada em 07 de junho de 2018, verificou-se que dos 
717 pedidos de registro de PTE pendentes de análise,  670 (93,4%) foram solicitados há 
mais de 120 dias, existindo casos de produtos que estão aguardando análise há 
aproximadamente cinco anos; e que dos 1466 pedidos de registro de Produto 
Formulado pendentes de análise, ao menos 1393 (95%) foram solicitados há mais de 
120 dias, existindo casos de produtos que estão aguardando análise há 
aproximadamente sete anos. 

Ante o exposto, conclui-se que houve morosidade na adoção de providências por parte 
do gestor, tendo em vista a não implementação de melhorias no processo de registro 
de agrotóxicos suficientes para mitigar as ocorrências detectadas pela CGU no Relatório 
de Auditoria n° 201303852, embora os resultados dos trabalhos tenham sido 
apresentados ao Ministério no exercício de 2013 e as recomendações encaminhadas em 
31/12/2014. Reiteram-se, pois, as recomendações, as quais permanecerão sob 
acompanhamento desta CGU, visto que as fragilidades apontadas expõem a riscos o 
alcance dos objetivos do Mapa, notadamente aqueles que se referem à agilidade e 
eficiência nos processos de registros, certificações e habilitações de insumos, à 
competitividade dos produtos da agropecuária brasileira no mercado interno e externo, 
e ao consumo seguro de insumos e produtos agropecuários. 

5. Avaliação do cumprimento das recomendações da CGU – 
Registro de Produtos de Uso Veterinário – Relatório nº 
201405528. 

O trabalho teve o objetivo de avaliar as providências adotadas pelo DFIP/SDA em  
relação às recomendações emitidas por meio do Relatório de Auditoria n° 201405528, 
especialmente as relacionadas à criação de sistema informatizado para gestão do 
processo de registro de produtos de uso veterinário – conferir transparência e controles 
referentes ao ordenamento e organização dos pedidos de registro; à padronização de 
Pareceres Técnicos;  ao estabelecimento de fluxo de revisão do processo; e à 
normatização  dos casos de priorização de análise de processos. 

Em relação à criação de sistema informatizado para o processo de registro de produtos 
de uso veterinário, a Unidade implementou o Sistema Integrado de Produtos e 
Estabelecimentos Agropecuários – Sipeagro. 

A partir do acesso ao sistema, verificou-se que é possível a emissão de relatórios e listas 
dos pedidos de registros (a analisar, em análise, deferidos, etc.) ordenados 
cronologicamente. O acesso é franqueado aos servidores do Mapa e às empresas 
pleiteantes. 

O Ministério utiliza, complementarmente, o sistema SEI para realizar o processo de 
análise do pleito, incluindo a emissão de pareceres, comunicados, etc. Assim, a gestão 
do processo é feita, de modo conjunto, nos sistemas Sipeagro e SEI. 

Em adição, em que pese os processos eletrônicos estarem ordenados pela data de 
entrada no Sipeagro, não se verificou a publicação dessas listas no site do Ministério. 
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Atualmente, as seguintes listas encontram-se, de modo desatualizado, publicadas na 
página do Mapa: Produtos com licenças vigentes (última atualização em 04/2014); 
Licenças emitidas em 2015; Licenças emitidas em 2016 (parcial), a qual contém licenças 
de produtos cadastrados no Sipeagro; pedidos indeferidos e cancelamentos de licenças; 
e a listagem de 2017, incluindo pedidos de registros deferidos, indeferidos, exigências, 
licenças provisórias, etc. Nota-se, pois, que as filas de pedidos de registros dos processos 
físicos também não estão publicadas no site. 

A não publicação das filas ordenadas dos pedidos de registro diminui a transparência 
dos atos da CPV/DFIP, prejudicando o controle social e o acompanhamento por parte 
das empresas do processo de registro e alterações dos produtos de uso veterinário. 

Em relação à organização do arquivo e consequente ordenamento da fila dos processos 
de pedidos em meio físico, anteriores ao Sipeagro, constatou-se que a Unidade vem 
empreendendo esforços para regularizar as falhas constatadas pela CGU na auditoria 
realizada em 2014. 

Não obstante, da análise da planilha disponibilizada pelo Mapa contendo informações 
sobre os processos físicos, observou-se que para os produtos farmacêuticos, que 
correspondem à maioria dos pleitos, o preenchimento da data está sendo realizado de 
forma parcial – consta somente o ano, não sendo detalhado o dia e mês do pedido. Essa 
forma de preenchimento permite a ocorrência de distribuição de processos físicos para 
análise sem respeitar a ordem cronológica dos pedidos. 

Em relação à normatização de casos de priorização de análise de processos de pedido 
de registros, a Unidade elaborou a Portaria SDA n° 72, de 2 de junho de 2017. O processo 
de priorização ocorre, em síntese, da seguinte maneira: a empresa solicita a priorização 
em formulário próprio contendo o tipo de processo, a especificação, a classificação, o 
nome do produto interessado e seus dados; informa em qual critério da Portaria n° 72 
o pedido se enquadra, comprovando com as características técnicas do produto e outros 
dados o seu enquadramento para priorização. O DFIP analisa o pedido e a 
documentação e elabora parecer deferindo ou não o pleito. 

Para avaliar a regular aplicação da Portaria, selecionaram-se cinco processos de 
priorização solicitados em 2017, de um universo de 72. Os exames evidenciaram que os 
termos da referida Portaria estão sendo seguidos para deferimento ou indeferimento 
da solicitação de priorização.  

Em complemento, a partir da análise de dezessete pareceres emitidos pelo DFIP em 
2017, foi possível evidenciar que estão padronizados, contendo numeração, processo 
de referência, relato sucinto da análise do servidor e posicionamento técnico conclusivo 
quanto ao deferimento ou indeferimento. O restante das informações, como 
comunicação do resultado, resolução de pendências, etc., são feitas por meio de ofícios 
e e-mails que são anexados ao processo SEI. 

Ressalta-se que em nenhum dos pareceres analisados houve divergência entre o 
entendimento do analista e da chefia imediata. Não foi possível, portanto, verificar se a 
Unidade vem motivando, de forma clara e objetiva, as discordâncias de análises nos 
pareceres.  

Em relação ao fluxo de revisão, a Unidade estabeleceu e vem seguindo o Procedimento 
Operacional Padrão n° 001/2016 – “Fluxograma de Análise de Processo de Registro e 
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Alteração de Registro de Produtos de Uso Veterinário”, que formalizou o fluxograma 
relacionado à análise de registro e alteração de registro de produtos de uso veterinário 
que serão homologadas pela CPV/DFIP, assim como os procedimentos administrativos 
e regulamentares envolvidos para o desenvolvimento desta atividade.  

Considerando o exposto, conclui-se que a CVP/DFIP vem adotando medidas para sanear 
os fatos constatados pela CGU no Relatório de Auditoria n° 201405528. Não obstante, 
salienta-se a importância da publicação no site do Mapa, ainda que parcial, das filas de 
pedidos de registro; a inserção de datas completas nas planilhas de organização de 
processos físicos; e que, na impossibilidade de o Sipeagro e SEI interagirem 
automaticamente, os processos do Sipeagro contenham ao menos o número do 
processo SEI, conferindo rastreabilidade aos documentos. 

 

Gestão de taxas e multas em Defesa Agropecuária 

6. O valor das Taxas de Classificação de Produtos de Origem 
Vegetal Importados e do Registro Nacional de Sementes e 
Mudas – Renasem não reflete o custo do serviço prestado pelo 
Mapa. 

O trabalho consistiu na avaliação das taxas cobradas pelo Mapa nos serviços de 
Classificação de Produtos de Origem Vegetal Importados e do Registro Nacional de 
Sementes e Mudas – Renasem, no qual se constatou que os valores vigentes não 
refletem o custo do serviço prestado em razão da falta de atualização normativa, da 
ausência de dispositivo que garanta a periodicidade na revisão das taxas, da ausência de 
metodologia objetiva para a definição desses valores e também da ausência de taxa 
específica para produtos com padrão oficial estabelecido após a Portaria nº 531/1994. 

Os valores vigentes das Taxas de Classificação de Produtos de Origem Vegetal foram 
fixados pela Portaria Interministerial nº 531, de 13/10/1994, dessa data até hoje, 
passados mais de 23 anos, não sofreram atualização. Segundo o Gestor, a última 
tentativa, indeferida pelo Ministério da Fazenda, ocorreu em 2009, desde então o 
Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal – Dipov/SDA vem estudando 
meios de propor essa atualização. 

Essa desatualização reflete diretamente no déficit de 1,1 milhão de reais apresentado 
em 2017, quando se compara o valor arrecadado com a taxa de classificação com o valor 
total liquidado com a contratação de entidades classificadoras nas treze unidades da 
federação que importam produtos de origem vegetal. Em termos relativos, há um déficit 
de 11% ao compararmos o valor arrecadado com o total liquidado para pagamento das 
entidades classificadoras. Nesse aspecto, ganha destaque o estado do Paraná, principal 
local de entrada dos produtos que são classificados. Nesse estado houve um déficit de 
40% em 2017, sendo que a despesa com classificação nesse estado alcançou mais de 
R$4 milhões.  

Observou-se que, entre 2015 e 2017, houve um aumento desta despesa em 112%. O 
Estado do Paraná, em termos absolutos, foi o que mais teve impacto nesse resultado 
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em razão do aumento da despesa liquidada em R$ 2.699.634,70 (201%) entre 2015 e 
2017. 

Verificou-se também que não há, no âmbito da SDA, uma metodologia objetiva, 
alinhada ao custo do serviço prestado, para a definição dos valores a serem fixados para 
os produtos de origem vegetal com padrões oficiais de classificação.  

Muito embora afirme que os valores são definidos em função da complexidade das 
análises dos produtos, o gestor reconhece que, no âmbito do Mapa, não foram 
realizados os estudos necessários à obtenção de parâmetros que subsidiem a valoração 
das análises requeridas pelos padrões oficiais de classificação. Também não foram 
apresentadas as memórias de cálculo utilizadas como base para fixar os valores vigentes.  

Acrescenta-se, ainda, que foram identificados 34 produtos cujos padrões oficiais de 
classificação foram estabelecidos posteriormente à publicação da Portaria nº 531/1994, 
os quais foram enquadrados no item “outros produtos” com o valor de R$ 0,43/tonelada 
para classificação, ou seja, não foram atribuídos valores específicos para esses produtos, 
estando, portanto, desalinhados à complexidade da análise, como o próprio gestor 
reconhece. É o caso, por exemplo, dos Óleos Vegetais Refinados de algodão, canola, 
girassol e milho, cujo valor da taxa é de R$ 0,43/t, em razão do padrão oficial ter sido 
estabelecido após a publicação da portaria vigente, gerando, inclusive, discrepância com 
o valor de R$ 1,31/t cobrado para classificar o Óleo de Soja que está sujeito à análise 
similar. 

Com base no valor das taxas fixadas pela Portaria nº 531, de 13/10/1994, e no volume 
de importação de 2017, com exceção do milho e tabaco, obteve-se o valor médio 
ponderado de R$ 0,88 por tonelada. Caso esse fosse o valor aplicado ao volume de 
produtos enquadrados em “outros produtos” importados em 2017, ao invés dos R$ 0,43 
aplicados hoje, haveria um ganho potencial de arrecadação de R$ 480.000,00. 

Quanto às Taxas do Renasem, seus valores foram atualizados até 2013, com a publicação 
da Instrução Normativa Mapa nº 34, de 09/09/2014, com base no Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo – IPCA/IBGE acumulado entre janeiro de 2005 e fevereiro de 2013. 
Após essa data, não houve nova atualização em razão da ausência de dispositivo que 
garanta a periodicidade na revisão desses valores, cabendo ao gestor do Mapa, de modo 
discricionário, decidir o momento oportuno para atualizar. Além do mais, a aplicação do 
IPCA/IBGE, por si só, não garante que os valores das taxas irão refletir o custo do serviço 
prestado, para isso é necessário estabelecer uma metodologia objetiva capaz de definir 
o valor a ser repassado ao contribuinte, por meio da taxa, com base no custo envolvido 
na prestação de serviço. 

A justificativa apresentada pelo gestor para não promover a atualização das Taxas do 
Renasem de modo periódico é que o valor arrecadado no âmbito do Sistema Nacional 
de Sementes e Mudas – SNSM não é revertido em sua totalidade em benefício do 
próprio sistema como previsto em lei. Todavia, para uma melhor clareza sobre o valor 
devido, deve antes haver um preciso dimensionamento dos custos envolvidos na 
atividade, tais como: pessoal, passagens, diárias, entre outros que impactam nas 
finanças do Estado. Quanto a isso, não houve estudo realizado pelo Ministério. 

Segundo o Código Tributário Nacional, “(...) as taxas têm como fato gerador o exercício 
regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público 
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específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição” (Art. 77). Nesse 
sentido, a taxa é uma forma de contraprestação do serviço prestado ao contribuinte, 
cabendo a ele, como sujeito passivo do tributo, arcar com o custo desse serviço, 
evitando que o Estado seja indevidamente onerado. 

Com base nas manifestações apresentadas, observaram-se poucas providências da 
gestão no sentido de sanear os problemas que ensejam a desatualização das referidas 
taxas, em desalinhamento, inclusive, às competências regimentais da SDA. No que se 
refere à Classificação Vegetal, é importante ressaltar que essa desatualização já perdura 
por mais de duas décadas. 

Em decorrência do lapso temporal sem revisão dos valores das taxas e da ausência de 
metodologia objetiva para definição desses valores, é possível afirmar que esse custo 
não é totalmente repassado ao contribuinte, gerando alocação de recursos públicos 
para financiar tais atividades.  

Importante frisar que, por meio do Relatório da CGU nº 201701255, foi recomendado 
ao Mapa a atualização dos valores das taxas da defesa agropecuária e o estabelecimento 
de procedimentos internos visando garantir a periodicidade e a tempestividade da 
revisão dos normativos. 

Recomendações (achado 6) 

Recomendação 1: Estabelecer uma metodologia objetiva a ser utilizada na definição das 

taxas de classificação de produtos de origem vegetal importados, utilizando-se, como 

base, o custo das análises requeridas pelos respectivos padrões oficiais de classificação. 

Recomendação 2: Estabelecer uma metodologia objetiva a ser utilizada na definição das 

taxas do Registro Nacional de Sementes e Mudas – Renasem, com base no custo 

envolvido na prestação de serviço, para que esse valor seja integralmente repassado ao 

contribuinte. 

7. O sistema de controle utilizado pelas unidades de vigilância 
agropecuária não permite o acompanhamento dos produtos de 
origem vegetal certificados pelo Mapa. 

O objetivo deste exame consistiu em avaliar se os produtos de origem vegetal que 
entram no país passam pela certificação do Mapa. Todavia, o resultado não foi 
conclusivo quanto a esta questão, tendo em vista que o Sistema de Informações 
Gerenciais do Trânsito Internacional de Produtos e Insumos Agropecuárias – Sigvig, 
utilizado como sistema de controle pelas unidades de vigilância agropecuária, fornece 
informações inconsistentes que inviabilizam a gestão e o acompanhamento da atividade 
de Classificação Vegetal de produtos importados. 

Grande parte dessas inconsistências encontradas no Sigvig se deve ao fato de que a 
inserção de dados no sistema pelo importador, por meio do requerimento de 
importação, ocorre manualmente, não havendo críticas do sistema, conferência 
automática ou correção tempestiva desses dados por parte do fiscal do Mapa. A seguir, 
apresentam-se algumas das inconsistências identificadas: 
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a) Erro na inserção da unidade de medida referente ao peso da mercadoria. Por 
exemplo, há casos em que o peso foi inserido em tonelada em vez de 
quilogramas. Segundo o Gestor, tal inconsistência se deve, possivelmente, a 
erro de digitação pelo usuário. 

b) Descrição dos produtos incompatível com a descrição relativa ao código da 
Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM inseridas em sistema. Tal 
inconsistência não foi justificada pelo Gestor. 

c) Discrepância entre informações do Sistema Integrado de Comércio Exterior 
– Siscomex e do Sigvig quanto ao peso de produtos de origem vegetal 
importados selecionados em amostra. Sobre essa inconsistência, o Gestor 
também afirma a existência de erro na digitação. 

Cabe esclarecer que, para amostra desses exames, foram selecionados os dez principais 
produtos importados nos cinco estados (BA, CE, PR, RS e SP) que representaram cerca 
de 70% da arrecadação de taxas de classificação no ano de 2017. Dessa análise 
preliminar, somadas as discrepâncias entre os pesos dos produtos selecionados, apurou-
se um total de 2.680.083 toneladas a maior registradas no Siscomex em relação ao 
Sigvig, o que representa o valor potencial de arrecadação de R$ 2.170.934,93 com base 
na taxa de classificação aplicada. 

Frisa-se que não foi possível apurar o prejuízo do Mapa com a não arrecadação da taxa 
de classificação de produtos de origem vegetal, haja vista que algumas discrepâncias 
decorrem de erro de digitação do importador. De todo modo, essa fragilidade no 
controle da atividade de importação de produtos de origem vegetal expõe o risco de 
não recolhimento da taxa pelo Ministério. Reforça essa fragilidade a existência de 
processos referentes à importação de produtos de origem vegetal classificáveis que 
constam no Siscomex, inclusive com deferimento do Órgão Anuente Mapa, que não 
constam seus registros no Sigvig, ou seja, não estão sob controle do Ministério da 
Agricultura. 

Além do mais, exames realizados no Estado da Bahia reportam a existência de 
divergência entre o peso de produtos vegetais importados no Siscomex e no Sistema de 
Gestão do Recolhimento da União (SISGRU). 

Para se obter uma melhor dimensão do grau de inconsistência do Sigvig em relação ao 
Siscomex, estendeu-se a amostra para 71 produtos classificáveis importados em 2017 
referentes aos cinco estados sob exame e realizou-se um cruzamento de dados das 
Licenças de Importação deferidas pelo Mapa que constam no Siscomex e não constam 
no Sigvig. Como resultado, foi verificado que 1.861 (6%) de um total de 31.125 Licenças 
de Importação não estão registradas no sistema do Mapa. Quanto ao peso da 
mercadoria, a representatividade dessas licenças não encontradas no Sigvig é ainda 
maior (18% do total registrado no Siscomex), conforme demonstra-se a seguir: 

UF Peso líquido da mercadoria (kg) 

Não registrado no SIGVIG Total registrado no Siscomex Representatividade (%) 

BA 618.483.123 1.474.742.893 42 

CE 381.431.187 1.600.459.737 24 

PR 537.281.922 3.273.465.890 16 
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RS 28.446.477 1.099.107.123 3 

SP 50.354.633 1.492.925.292 3 

Total da 
Amostra 

1.615.997.342 8.940.700.935 18 

 

Cabe frisar, no que se refere à Classificação de Produtos de Origem Vegetal Importados, 
que o Sigvig em nenhuma forma atende à função de controle ou gerenciamento em 
relação às taxas arrecadadas, haja vista que a Guia de Recolhimento da União – GRU é 
emitida pelo próprio importador no sítio eletrônico da Secretaria do Tesouro Nacional, 
estando sujeita apenas a eventual controle físico pela Unidade de Vigilância do Mapa. 

Diante de tais considerações, resta evidenciado que, embora esse seja o atual e único 

sistema corporativo utilizado pelo Mapa no âmbito da Classificação de Produtos de 
Origem Vegetal que deveria, em tese, servir como meio de gerenciamento e controle do 
recebimento, envio e fiscalização das mercadorias importadas e exportadas por meio 
dos portos, aeroportos e fronteiras, o Sigvig não fornece informações seguras e precisas 
sobre a importação de produtos de origem vegetal, não permitindo que essas 
informações sejam utilizadas de maneira gerencial pelas unidades de vigilância 
alfandegária do Mapa, tampouco pela SDA. 

Ademais, cabe registrar que, no Rio Grande do Sul, em parte das licenças de importação 
examinadas, foram identificados problemas na emissão de certificado de classificação, 
bem como a ausência de registro documental da realização de inspeção fitossanitária, o 
que fragiliza o controle do processo pelas Unidades de Vigilância Agropecuária.  

Os gestores corroboram o entendimento de que as inconformidades identificadas 
decorrem das fragilidades do Sigvig, podendo ser saneadas a partir da interação do 
Sistema do Mapa com os demais sistemas de controle utilizados por outros órgãos na 
atividade de importação e exportação de mercadorias, especialmente o Siscomex, de 
modo que a fiscalização do Mapa disponha de um sistema de controle efetivo sobre os 
produtos a serem anuídos pelo Ministério. 

Além da necessidade de aprimoramento do sistema, a sua utilização deve ser 
normatizada, orientada e acompanhada pela SDA, em virtude de suas competências 
regimentais, especialmente quanto à Coordenação e Supervisão das atividades de 
defesa agropecuária relativas à importação e à exportação de produtos vegetais.Diante 
dessas considerações, conclui-se que o Sigvig, sistema que atualmente é utilizado pelas 
unidades de vigilância fronteiriça do Mapa, do modo que está posto, não é uma 
ferramenta que viabiliza o controle efetivo dos produtos de origem vegetal importados, 
tampouco permite o acompanhamento e a gestão da atividade de Classificação desses 
produtos pela SDA e pelas unidades de vigilância do Mapa. 

 

Recomendação (achado 7) 

Recomendação: Aprimorar o Sigvig ou implementar outro sistema informatizado que 

permita a gestão e o acompanhamento da atividade de Classificação de Produtos 

Vegetais Importados pelas Unidades de Vigilância Agropecuária do Mapa e pela SDA, 

eliminando a(s) causa(s) das inconsistências identificadas e promovendo a interação 
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com os demais sistemas de controle utilizados por outros órgãos da fiscalização 

alfandegária, com destaque para o Siscomex. 

 

8. Oportunidades de melhoria no processo de fiscalização das 
atividades do Renasem. 

O trabalho consistiu em avaliar se o Mapa possui iniciativas visando evitar atividades do 
Renasem por agentes não habilitados ao exercício de atividades de produção, 
beneficiamento, reembalagem, armazenamento, análise, comércio, importação ou 
exportação de semente ou muda. A partir dos exames realizados, foi possível concluir 
que existem ações de fiscalização realizadas pelas SFA, inclusive com autuação de 
agentes pelo exercício de atividades do Renasem sem o respectivo registro. No entanto, 
essas ações não estão apoiadas em um planejamento estruturado, inexistindo critérios 
técnicos para o estabelecimento de amostra e frequência de fiscalização. Além disso, 
existem fragilidades quanto à ferramenta utilizada pela SDA no acompanhamento das 
metas estipuladas anualmente, inexistindo suporte documental, auditorias e/ou 
supervisões das fiscalizações realizadas. 

A partir da avaliação realizada nos estados de RS, SP, MT, BA, MG e GO, verificou-se que 
a SFA/MT foi a única que divergiu quanto à existência de iniciativa para evitar atividades 
do Renasem por agentes não hablitados, do qual se reportou ainda que não existem 
estabelecimentos sem registro no Renasem que tenham sofrido autuação nos últimos 
três anos (2015 a 2017). Neste Estado, as fiscalizações de sementes e mudas só ocorrem 
de forma assistemática, mediante denúncia. 

Cabe esclarecer que o Planejamento Operativo Anual – POA é o instrumento adotado 
pela área de defesa agropecuária do Mapa, o qual compreende, dentre outras 
informações, a programação física de fiscalização das atividades do SNSM e dos campos 
de sementes. Essas metas físicas anuais são definidas pela equipe do Serviço de 
Fiscalização de Sementes e Mudas de cada SFA e encaminhadas, no início de cada ano, 
por meio de planilha, à Coordenação de Sementes e Mudas – CSM do Departamento de 
Fiscalização de Insumos Agrícolas – DFIA/SDA.  

Segundo o Gestor, para a definição dessas metas são consideradas: características 
regionais da Unidade da Federação, a força de trabalho dedicada à fiscalização, a 
capacidade operacional dos laboratórios oficiais e outras demandas do serviço que são 
realizadas em escritório. Ainda de acordo com o Gestor, a CSM, com o apoio do DFIA, 
orienta os Serviços de Fiscalização no estabelecimento dessas metas por meio de 
reuniões com os Auditores Fiscais Federais Agropecuários – AFFA que atuam na 
fiscalização de sementes e mudas das SFA.  

No entanto, em sua manifestação, não houve menção à norma ou diretriz da SDA que 
disponha sobre critérios técnicos a serem utilizados na definição da frequência e 
amostra de fiscalização de sementes e mudas. Dessa forma, estende-se também a esse 
serviço a fragilidade registrada no Relatório CGU nº 201701255 sobre a área de inspeção 
de produtos de origem animal, qual seja: “Inexistência de critérios técnicos, no âmbito 
da inspeção de produtos de origem vegetal, para definir frequência e amostra de 
fiscalização/inspeção de produtores e estabelecimento (...)”. 
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Exames realizados nas Superintendências dos Estados do Rio Grande do Sul, Mato 
Grosso, Bahia e Goiás reforçam que, no âmbito do planejamento das fiscalizações, 
inexistem critérios técnicos pré-definidos ou normatizados para o estabelecimento de 
amostra e frequência de fiscalização na área de sementes e mudas. Dessa forma, cada 
Estado adota seu próprio critério. Na Bahia, por exemplo, prioriza-se a fiscalização dos 
maiores produtores de soja. 

Para o acompanhamento das atividades de fiscalização de sementes e mudas, verificou-
se que, nos últimos três anos (2015 a 2017), a CSM utilizou somente os Relatórios 
Mensais de Atividades – RAM, encaminhados pelos serviços de fiscalização das SFA sob 
a forma de planilha eletrônica de dados. Portanto, não houve, nesse período, a 
elaboração de Relatório de Auditoria ou Supervisão por parte da CSM. 

Com base nos relatórios (RAM) consolidados referentes aos anos de 2015 a 2017, 
verificou-se que tal procedimento de acompanhamento não fornece evidência do que 
foi realmente executado, por meio de relatórios ou termos de fiscalização executados, 
tão somente são reportados pelas SFA os quantitativos realizados que, inclusive, são 
passíveis de erro, pois são inseridos manualmente pelo fiscal responsável. Além disso, 
nesses três exercícios, a análise dos quantitativos consolidados pela CSM restou 
prejudicada em virtude do não envio do RAM por determinados estados, a saber: DF, 
SC, AL, MA, PI, RR e TO (em 2015); PB, RJ, AL e MT (em 2016); e AC e DF (em 2017). 

Ademais, nesses três exercícios, em que houve um total de 128.687 solicitações de 
inscrições de campos de produção de sementes encaminhadas ao Mapa, verificou-se 
que foi realizado um total de 4.690 fiscalizações nos referidos campos. Comparando-se, 
por UF, o total de fiscalizações nos campos de produção de sementes com o total de 
campos encaminhados para homologação pela SFA, foram identificadas distorções em 
alguns Estados, a saber: 

• Nos Estados do Paraná e Rio Grande do Sul, que juntos representam 39,27% 

do total de solicitações de inscrição de campos, houve apenas 4,71% do total 

de fiscalizações realizadas pelo Mapa nos campos de produção de sementes; 

• Em Mato Grosso e São Paulo, Estados que juntos representam 18,86% do 

total de solicitações de inscrição de campos, não houve fiscalização do Mapa 

nos campos de produção de sementes; e 

• Minas Gerais, Goiás e Bahia que juntos totalizam 25,68% de solicitação de 

campos, no entanto, em termos de fiscalização, são os mais representativos 

com um total 67,91%. 

O comparativo em relação a todos os Estados está representado no gráfico a seguir: 

Quadro 1 -  % do total de solicitação de inscrição de campos de sementes à SFA 
x % do total de fiscalizações realizadas pela SFA 
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Fonte – RAM de 2015 e 2016; INFORMAÇÃO Nº 31/CSM/DFIA/MAPA/SDA/MAPA; e Sigef. 

Segundo o Gestor, em relação a MG, GO e BA, a maior amostragem de campos 
fiscalizados foi atribuída ao fato das SFA possuírem equipes dedicadas à fiscalização de 
sementes e mudas bastante consolidadas e com efetivo mais adequado. Ao passo que, 
para os Estados do PR, RS, SP e MT, a necessidade de recomposição de pessoal das SFA 
foi, dentre outros, o principal fator apontado para o baixo percentual de fiscalizações 
realizadas, embora não tenha sido demonstrada essa relação direta entre o quantitativo 
de pessoal disponível e a quantidade de fiscalizações realizadas.  

Citam-se, como exemplo, a SFA/MT, que possui dois AFFA na área sementes e mudas, e 
a SFA/SP, que conta com dez AFFA na mesma área, as quais não realizaram fiscalização 
em campos de produção de sementes no período de exame, embora exista essa 
distinção no quantitativo de pessoal. Assim, a força de trabalho não foi o único fator 
determinante para distribuição das ações de fiscalização dos campos de produção de 
sementes. 

Ainda em relação a São Paulo, há contradição nas justificativas apresentadas, pois, para 
o exercício de 2015, quando o desempenho da SFA/SP foi demasiadamente superior (em 
cerca de 800%) ao que foi programado para as fiscalizações de atividades do SNSM, o 
motivo apresentado foi o recebimento de novos AFFA para a área de sementes e mudas 
da SFA/SP. No entanto, quando questionada sobre a falta de fiscalização dos campos de 
produção de sementes, a causa apresentada foi que a equipe de fiscalização de 
sementes e mudas de SP sofreu significativa redução nos últimos anos. 

Outras distorções encontradas nos Relatórios (RAM) referentes aos exercícios de 2015 
a 2017, que reforçam a inexistência de critérios técnicos para definir amostra e 
frequência de fiscalização na área de sementes e mudas, foram constatadas na 
programação de metas de fiscalizações para cada Unidade da Federação.  Em 2015, por 
exemplo, verificou-se que, no RJ e SP, foram realizadas fiscalizações em quantidade 
superior (em torno de 800%) em relação ao programado inicialmente. Outros onze 
Estados também obtiveram um desempenho bem superior ao que foi programado para 
as fiscalizações com mais de 200% em relação a meta anual estipulada para 2015. 

Essa discrepância entre o que foi programado e realizado nas fiscalizações de sementes 
e mudas foi observada também em 2017, na Paraíba (programadas 21 e realizadas 406), 
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em Sergipe (programadas 0 e realizadas 156) e Bahia (programadas 641 e realizadas 
963). Por outro lado, o desempenho excessivamente inferior também foi identificado, 
por exemplo, em Roraima (com 0% realizado das 51 fiscalizações programadas) e Rio de 
Janeiro (com 2% realizado das 200 fiscalizações programadas). 

Quanto ao Rio de Janeiro, inclusive, em que pese a atipicidade bastante positiva em 
2015, segundo o Gestor, ocorrida em virtude do reforço de pessoal, observou-se que o 
desempenho nos anos subsequentes (2016 e 2017) ficou bastante aquém do esperado 
com 5% e 2%, respectivamente, do total programado para as fiscalizações.  

Todas essas distorções identificadas expõem as fragilidades no planejamento das 
fiscalizações realizadas pelo Mapa na área de sementes e mudas, as quais decorrem da 
inexistência de critérios técnicos para definição de amostra e frequência de fiscalização 
que por falta de priorização da Gestão não foram normatizados pela SDA. Essa 
normatização, inclusive, já foi recomendada no Relatório nº 201701255, tendo como 
referencial a Norma Interna Dipoa/SDA nº 02/2015. 

Além disso, as dificuldades de monitoramento pelo Órgão Central, por meio de 
instrumentos insuficientes de acompanhamento, não são compatíveis com suas 
competências regimentais, podendo comprometer o atingimento dos objetivos 
institucionais. Quanto a isso também há uma recomendação no Relatório nº 201701255, 
conforme transcrita a seguir: 

“Recomendação 1: Desenvolver, em articulação com a 
Coordenação-Geral da Tecnologia da Informação - CGTI/MAPA, sistema 
ou módulo específico de sistema, nas áreas que ainda não dispõem, para 
registro e monitoramento dos resultados obtidos nas 
fiscalizações/inspeções, facilitando na elaboração de relatórios gerenciais 
e na divulgação dessas informações no sítio eletrônico do Mapa”.   

Portanto, no sentido de coibir a prática de atividades por agentes inabilitados, em 
desacordo com o que prevê a legislação, especialmente o Decreto nº 5.153/2004, o 
Ministério deve promover fiscalizações com base em um planejamento estruturado e 
articulado entre a SDA e as SFA. 

Em razão das fragilidades no planejamento das fiscalizações e do acompanhamento 
realizado de modo insuficiente pela SDA, o Mapa fica exposto ao risco da ação de 
agentes “clandestinos” e, consequentemente, do não cumprimento do seu objetivo 
afeto à área de sementes e mudas, que é de garantir que as sementes e mudas 
produzidas, comercializadas e utilizadas em todo território nacional sejam 
disponibilizadas com qualidade e identidade aos agricultores e consumidores. 

  

Recomendação (achado 8) 

Recomendação 1: Implementar medidas e/ou mecanismos que assegurem a execução 

das fiscalizações/inspeções pelas SFA em conformidade com a frequência normatizada 

pela SDA no âmbito da fiscalização de insumos agrícolas, disponibilizando ao Órgão 

Central uma ferramenta efetiva para o monitoramento dessa execução. 
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9. Desatualização dos valores das multas vigentes na Defesa 
Agropecuária. 

O trabalho consistiu em avaliar se a atuação do Mapa e os valores das multas aplicadas 
no âmbito da Defesa Agropecuária contribuem para reduzir o risco de infração às 
normas sanitárias pelos estabelecimentos. A partir dos exames realizados, foi possível 
concluir que existe compatibilização entre a gravidade dos fatos apurados na 
inspeção/fiscalização e o valor da multa, seguindo os critérios prescritos em lei, e que 
medidas de maior rigor são adotadas em caso de reincidência. No entanto, mesmo 
diante da atuação do Mapa, o risco de infração não é reduzido devido à desatualização 
dos valores vigentes das multas e, no caso da inspeção de produtos de origem animal, 
também à concentração de mercado, o que minimiza o efeito inibidor esperado com as 
penalidades aplicadas. 

Essas conclusões sobre a atuação do Mapa foram trazidas dos seguintes estados: RS, SP, 
MT, BA, MG e GO. No Estado de Goiás, observou-se, por exemplo, que o índice de 
reincidência das empresas autuadas é bastante elevado, apesar de o Mapa adotar 
medidas de maior rigor nos casos de reincidência. Isso se deve, principalmente, à 
desatualização dos valores das multas previstas na Legislação. Na SFA/MG, o chefe do 
Sipoa informou que: “(...) entendemos que com o valor máximo de multa por infração 
de R$15.648,52 não inibe adequadamente, nem tem efeito pedagógico frente ao 
cometimento de infrações, uma vez que, algumas fraudes econômicas, geram lucros 
bem superiores a este valor”. Uma exceção é a área de sementes e mudas, onde os 
valores das multas aplicadas são consideravelmente elevados, em razão da aplicação de 
percentuais sobre o valor comercial dos produtos, embora exista necessidade de revisão 
de alguns valores fixos, os quais citaremos a seguir. 

Conforme apurado no Rio Grande do Sul, outro fator que minimiza o efeito inibidor 
esperado com as penalidades previstas na legislação é a concentração do mercado de 
produtos de origem animal em poucos CNPJs, tendo em vista que a Legislação não leva 
em consideração, para análise de reincidência e aplicação das penalidades, o histórico 
de infrações vinculado ao CNPJ, mas sim, o do estabelecimento sob fiscalização, ao qual 
é atribuído um código SIF, o que acaba por minimizar o efeito inibidor desejado. 

Ainda em relação à atuação fiscal junto a estabelecimentos que infringem de maneira 
contumaz a legislação, apurou-se, a partir do trabalho em Minas Gerais, que não há 
dispositivo legal nem ferramenta à disposição do Mapa visando impedir que uma 
empresa com registro cassado possa solicitar registro com outro CNPJ. A implementação 
dessa ferramenta está prevista dentro do plano de modernização da Defesa 
Agropecuária, mas permanece sem ações concretas.   

Quanto aos valores vigentes das multas aplicadas nas infrações relativas às atividades 
de Classificação de Produtos de Origem Vegetal, Fiscalização de Sementes e Mudas e 
Inspeção de Produtos de Origem Animal, observou-se que esses não sofreram 
atualização normativa nos últimos anos, permanecendo em descompasso com o 
ambiente econômico atual, o que amplia o risco moral de produtores e proprietários de 
estabelecimentos, tendo em vista que o potencial das penalidades não é, em regra, 
suficiente para mitigar o risco de condutas irregulares. 
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A Lei nº 9.972, de 25/05/2000, que instituiu a classificação de produtos vegetais, 
estabeleceu, como limite máximo, o valor de 500.000 UFIRs ou índice equivalente que 
venha a substituí-lo, para multas em caso de infração à referida legislação. Após sua 
regulamentação, por meio do Decreto nº 6.268, de 22/11/2007, esse limite máximo 
ficou estabelecido em R$ 532.050,00 (resultado da conversão do UFIR em Real, com 
base no índice de outubro de 2000), tendo em vista que, em novembro de 2000, o UFIR 
foi extinto. Desde então, passados quase dezoito anos, não houve atualização desse 
valor. O próprio Gestor reconhece que, em determinadas situações, há necessidade de 
se ajustar o valor da multa ao limite máximo estabelecido na Lei.  

Além do mais, no referido regulamento há outros valores fixos, a depender do tipo de 
infração, e o piso de R$ 1.000,00 estipulados para multas aplicadas na área de 
Classificação Vegetal, que não sofreram atualização nos últimos dez anos, desde a data 
de publicação do Decreto nº 6.268/2007. 

Em relação ao SNSM, instituído pela Lei nº 10.711, de 05/08/2004, e regulamentado 
pelo Decreto nº 5.153, de 23/07/2004, o valor da multa pode variar até 250% do valor 
comercial do produto fiscalizado, quando incidir sobre a produção, beneficiamento ou 
comercialização. No entanto, quando se tratam de outras atividades, o Art. 200 do 
referido decreto estabelece faixas de valores de acordo com a natureza da infração, a 
saber: 

Quadro – Valores das multas referente às infrações disciplinadas no art. 200 do 
Decreto nº 5.153, de 23/07/2004. 

Faixa de valores Natureza da infração 

Até R$ 2.000,00 Leve 

A partir de R$ 2.000,00 até R$ 6.000,00 Grave 

A partir de R$ 6.000,00 até R$ 18.000,00 Gravíssima 

Fonte – Art. 200 do Decreto nº 5.153, de 23/07/2004. 

Segundo o Gestor, a revisão desses valores tem sido discutida desde 2011 e já existe um 
processo que trata da revisão do regulamento mencionado, sendo que esse processo 
retornou da Consultoria Jurídica do Mapa no segundo semestre de 2017 com 
necessidade de ajustes.  Na proposta de revisão, foram sugeridos os seguintes valores 
fixos: quatro mil, oito mil, dezesseis mil e 32 mil, para infrações cuja penalidade de multa 
não é calculada com base no valor comercial do produto fiscalizado. De acordo com o 
Gestor, tais valores se aproximam do esperado, caso fosse aplicada, na correção dos 
valores do decreto, o IPCA-IBGE acumulado no período de julho de 2004 a dezembro de 
2017. Ocorre que, até o presente momento, decorridos quatorze anos, não houve a 
referida atualização normativa.  

No que tange à Inspeção de Produtos de Origem Animal, os valores das multas por 
infrações previstas no Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de 
Origem Animal (Riipoa) permanecem defasados em virtude da revogação da Medida 
Provisória nº 772, de 29/03/2017, que atualizava o valor máximo vigente de 25.000 BTN 
(Bônus do Tesouro Nacional) estipulado pela Lei nº 7.889, de 23/11/1989. Importa 
ressaltar que esse fato já havia sido constatado no item 1.1.1.7 do Relatório CGU nº 
201701255, e que se recomendou ao Mapa “Atualizar os valores de taxas e multas 
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relacionadas com a atuação da defesa agropecuária, articulando de maneira 
intragovernamental para aprovação legislativa, de modo que amplie o risco moral de 
produtores e proprietários de estabelecimentos inspecionados/fiscalizados e desonere 
os cofres públicos do financiamento de atividades que deveriam ser remuneradas pelo 
privado” e “Estabelecer procedimentos internos que garantam a periodicidade e a 
tempestividade da revisão de normativos relacionadas à Defesa Agropecuária para que 
o marco regulatório reflita o ambiente tecnológico e econômico do momento”. 

Na manifestação do Gestor, consta que a minuta do projeto de lei que atualiza tais 
valores já foi encaminhada à Presidência da República e que o avanço da proposta foge 
de seu controle ou previsão. 

Dessa forma, como fator que influencia no alcance do objetivo do Mapa de reduzir o 
risco de infração às normas sanitárias pelos estabelecimentos, identifica-se a atuação 
do Ministério na compatibilização entre a gravidade da infração e o valor da multa 
aplicada, bem como na penalização com maior rigor de infratores reincidentes. Além 
disso, o valor da multa deve ser atualizado periodicamente para refletir o ambiente 
econômico do momento e alcançar o efeito coibitivo desejado. 

Desses pontos críticos, verificou-se que a atualização dos valores das multas não vem 
sendo realizada em razão da ausência de procedimentos internos que garantam a 
periodicidade e a tempestividade da revisão de normativos. 

Como já dito, esse descompasso dos normativos com o ambiente econômico atual 

amplia o risco moral de produtores e proprietários de estabelecimentos, elevando o 

risco de condutas reiteradamente contrárias às normas sanitárias. 

Recomendações (achado 09) 

Recomendação 1: Concluir os estudos em andamento acerca da atualização dos valores 

de multas aplicáveis em defesa agropecuária, encaminhando aos órgãos competentes 

propostas de valores que efetivamente reduzam o risco de condutas irregulares pelos 

agentes fiscalizados. 

Política Agrícola: Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé) 

10. Avaliação do Sistema utilizado para controle das aplicações 
com recursos do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira 
(Funcafé). 

De modo a avaliar as providências adotadas pela SPA/MAPA em relação às 
recomendações da CGU que visavam aperfeiçoar os controles dos recursos do Funcafé, 
aumentar a disponibilidade e tempestividade de informações disponíveis aos gestores, 
garantir a fidedignidade dos dados inseridos; selecionaram-se as seguintes: 

Relatório nº 201108998, Achado 1.1.3.1. Recomendação 1: Avaliar a forma de 
operacionalizar a realização das liberações de recursos do Funcafé em conta vinculada 
de modo a permitir o acompanhamento da aplicação dos recursos pelos agentes 
financeiros, visando validar as informações apresentadas ao Fundo. 
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Relatório nº 201203293, Achado 1.2.1.1. Recomendação 3: Recomendamos ao gestor 
que atue junto à Secretaria de Política Agrícola e ao Banco Central do Brasil para obter 
acesso aos dados do Novo Recor, com vistas a validar informações repassadas pelos 
agentes financeiros, envidando esforços para que os controles atualmente 
implementados por meio de planilhas eletrônicas sejam incorporados a rotinas 
automáticas do sistema em desenvolvimento para o Fundo. 

Durante a realização de auditorias em exercícios anteriores, foi verificado que o controle 
das liberações dos recursos do Funcafé era realizado por meio de planilhas eletrônicas, 
as quais eram preenchidas pelas instituições financeiras e não eram claras o suficiente 
para execução das ordens bancárias, o que prejudicava a aplicação dos recursos no 
período determinado. 

Em adição, constatou-se a ocorrência de aplicações pelas instituições financeiras - IFs 
em períodos posteriores aos determinados no MCR, tal como a aplicação em 25 de abril 
de 2011, sendo o prazo limite 31 de janeiro de 2011; indo de encontro às disposições do 
artigo 4º da Resolução CMN nº 3.856/2.010. 

Em nova avaliação realizada em 2018, verificou-se que o Sistema Funcafé está 
implementado, sendo de obrigatória utilização pelas instituições financeiras, à exceção 
de um pequeno número de cooperativas que apresentam dificuldades em sua 
implantação.  

Durante análise do sistema, verificou-se que é disponibilizada a situação atualizada dos 
recursos concedidos pelo Fundo, para os quais as taxas de correção e atualização são 
aplicadas automaticamente pelo sistema. Além disso, é controlada a quantidade 
repassada a cada instituição financeira e o valor já reembolsado. Também são 
disponibilizados relatórios gerenciais, permitindo a realização de análises pelos 
gestores. 

Atualmente, o Sistema fornece dados analíticos do desempenho de cada uma das IFs 
que receberam recursos do Fundo, tais como valor autorizado a receber, valor 
transferido, índices de utilização dos recursos, previsão do montante de recursos a 
serem reembolsados atualizados e apresenta análise da conformidade do reembolso em 
relação aos parâmetros.  

O Sistema também permite acompanhar o estágio de aplicação dos recursos. Todos os 
valores são atualizados automaticamente pelo Sistema, incidindo os juros e atualizações 
adequadas (Selic ou juros determinados pelo MCR 9-1).  

Foi informado também que a liberação às IFs é realizada de forma integrada ao Siafi, o 
que permite a atualização em tempo real das transferências dos recursos. O reembolso, 
da mesma forma, é acompanhado em tempo real pelo módulo de reembolso, que emite 
um “código de recolhimento” para cada um dos reembolsos realizados. 

Assim, em análise às providências adotadas pelos gestores, verificou-se que foram 
envidados esforços para aperfeiçoamento do Sistema Funcafé, trazendo os seguintes 
benefícios: 

a) Acompanhamento efetivo dos recursos do Funcafé; 
b) Aumento da previsibilidade dos reembolsos realizados pelas IFs ao Fundo; 
c) Aumento do controle à situação patrimonial do fundo; 



 

34 
 

d) Realização de críticas pelo sistema a respeito das aplicações inseridas no 
Sistema, de forma a evitar a inserção em desacordo com as determinações do 
MCR; 

e) Aumento da base de dados disponível para a SPA realizar o planejamento das 
distribuições dos recursos entre as linhas e entre as IFs, tendo em vista a base 
de dados fornecida pelo Sistema. 

 

Entretanto, verificou-se que ainda há alguma fragilidade na inserção dos dados do 
número de referência Sicor, tendo em vista que a única crítica que o Sistema faz refere-
se à existência ou não da transação inserida. Desta forma, o sistema não garante que as 
informações inseridas no Sicor são idênticas às inseridas no Sistema Funcafé, tendo em 
vista que a inserção é realizada pelas IFs em momentos distintos e que não há 
comunicação entre os sistemas Sicor e Funcafé quanto aos parâmetros das transações.  

Tal fato aumenta a possibilidade de preenchimento divergente entre os sistemas Sicor 
e Funcafé, amplia o tempo dispendido pelas IFs no cadastro das operações e possibilita 
a inserção de dados incorretos no Sistema. 

A Unidade informou que está sendo disponibilizado módulo que irá possibilitar o 
preenchimento automático dos dados no Sistema Funcafé, diretamente das 
informações inseridas pelas instituições financeiras no Sicor. Tal fato visa evitar o 
preenchimento manual pelas Instituições financeiras de forma duplicada, aumentando 
a velocidade e fidedignidade das informações inseridas. 

Frisa-se que o gestor apresentou documentos que evidenciam comunicações feitas com 
o Banco Central com o objetivo de obter informações mensais diretamente da unidade 
a respeito das transações realizadas com recursos do Funcafé, com o intuito de validá-
las.  

Assim, verificou-se que a SPA implementou o Sistema Funcafé, que está em regular 
funcionamento, aumentou a tempestividade e fidedignidade das informações inseridas 
no Sistema Funcafé e fornece ao gestor conjunto de informações que o auxiliam na 
tomada de decisões. 

Também foi verificado que a SPA está envidando esforços para garantir a fidedignidade 
das informações inseridas no Sistema Funcafé, tendo em vista a comunicação realizada 
com o BCB. 

Com base em todo o exposto, consideram-se a recomendação do Relatório nº 
201108998 atendida, devido à implantação e regular funcionamento do Sistema 
Funcafé. 

A recomendação 3 do achado 1.2.1.1 do Relatório nº 201203293 permanecerá sendo 
acompanhada, buscando evolução nas tratativas junto ao BCB a respeito da integração 
dos dados com o Novo Recor (Sicor). 

  

11. Avaliação da regularidade da aplicação dos recursos do 
Funcafé. 
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No âmbito do trabalho de avaliação do Funcafé (Relatório CGU nº 02/2017 - 
Financiamento ao Agronegócio Café), foi verificado que não há parâmetros objetivos 
para avaliar a aplicação de recursos por parte dos recebedores. Em adição as operações 
do Funcafé que foram fiscalizadas pela CGU evidenciaram que o custo associado à etapa 
de estocagem, refletido no valor contratado nessa linha de financiamento, inviabilizava 
as operações com o produto, caso todo o recurso contratado estivesse, de fato, sendo 
utilizado na finalidade prevista.  

Assim, foi recomendado ao Ministério atuar junto aos demais órgãos competentes no 
sentido de adequar à finalidade prevista no MCR, os parâmetros que orientam o volume 
de crédito destinado para a linha de estocagem do Fundo, associando, dessa forma, o 
valor contratado às despesas estimadas com armazenagem e manutenção do produto, 
realizando, caso necessário, estudos e levantamentos que permitam definir parâmetros 
objetivos relacionados ao custo mensal de armazenagem e manutenção de estoques de 
cafés, considerando as especificidades regionais e o tipo de café estocado. 

Em manifestação da Unidade, foi apresentada a proposta inicial de modificação do MCR, 
em relação à redação do Crédito de Estocagem, a qual passaria a ser a seguinte: 

“O crédito de comercialização tem o objetivo de viabilizar ao produtor rural e 
às suas cooperativas recursos financeiros necessários para manter a sua 
produção armazenada, de modo a possibilitar a venda futura em melhores 
condições de mercado e subordina-se à prévia ou concomitante amortização ou 
liquidação das operações de custeio vinculadas ao produto a ser estocado”. 

Entretanto, na manifestação, não ficou demonstrada a realização de interlocuções com 
as outras unidades e foi frisado que tal proposta é inicial, ainda deve passar por 
discussões com as outras unidades responsáveis. 

Assim, com base no exposto, mantém-se a recomendação em monitoramento, tendo 
em vistas o acompanhamento e avaliação das medidas adotadas pela Unidade. 

Gestão de Contratos de Repasse  

12. Ausência de práticas relacionadas à governança e à gestão de 
contratos de repasse do Ministério, contribuindo com a baixa 
efetividade do processo. 

Os contratos de repasse do MAPA são decorrentes de emendas parlamentares ao 
orçamento da Ação 20ZV-Fomento ao Setor Agropecuário, cujos valores executados 
entre 2014 a 2017 estão discriminados a seguir:  

 

Quadro  - Recursos destinados à Ação 20ZV – Fomento ao Setor Agropecuário 

Ano Projeto de Lei 
(R$) 

Dotação 
Inicial (R$) 

Dotação Atual 
(R$) 

Empenhado 

(R$) 

Liquidado 

(R$) 

Pago 

(R$) 

2014 117.396.760 720.193.077 

 

869.480.257 

 

486.812.338 

 

119.145.666 

 

88.229.183 

 

2015 19.247.793 913.636.653 1.104.440.264 313.016.188 22.335.449 11.505.901 
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2016 9.073.399 

 

720.491.954 

 

785.347.252 

 

584.998.599 

 

106.179.104 

 

103.622.865 

 

2017 21.250.000 

 

1.139.817.285 

 

1.208.459.051 

 

960.410.014 

 

123.011.224 

 

54.559.957 

 

Total  204.776.785 

 

5.464.243.299 

 

6.081.573.750 

 

3.078.085.575 

 

412.950.066 

 

264.538.296 

 

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento – Siop. 
 
Gráfico - Recursos destinados à Ação 20ZV – Fomento ao Setor Agropecuário 

 
Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento – Siop. 

 

Inicialmente, destaca-se a diferença de valores entre a etapa de Projeto de Lei - quando 
o Poder Executivo apresenta ao Legislativo a proposta de alocação de recursos – e a 
Dotação Inicial, já consideradas as emendas parlamentares ao Projeto originalmente 
apresentando. Essas informações demonstram que a Ação possui baixa prioridade para 
o Ministério relativamente a outras atividades, mas possui capital político significativo, 
em grande medida pela sua forma de execução descentralizada.  

Em adição, observa-se que, em 4 anos, foram liquidados quase R$413 milhões 
referentes à Ação 20ZV, o que representa um impacto relevante sobre os recursos do 
Ministério. Apenas para fins de comparação, o Ministério alocou, no mesmo período, 
pouco mais de R$286 milhões com as atividades de Defesa Agropecuária e R$ 127 
milhões com a produção e divulgação de informações meteorológicas e climatológicas. 
Diante disso, realizou-se avaliação com o intuito de verificar se o MAPA instituiu práticas 
de governança e de gestão sobre as transferências de recursos da União 
operacionalizadas por meio de contratos de repasse.  

Considerando que a maior parte dos recursos é destinada à aquisição de patrulhas 
mecanizadas e máquinas agrícolas (aproximadamente 68% dos contratos de repasse e 
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58% do valor total no período avaliado), a análise teve como foco contratos de repasse 
com o referido objeto. Tais contratos de repasse são operacionalizados mediante a 
alocação de recursos em investimento (Grupo de Natureza da Despesa 4).  

Identificou-se que não existe estratégia definida para que as emendas parlamentares 
sejam aplicadas em projetos selecionados a partir de um planejamento prévio, de modo 
a alocar os recursos alinhado a diretrizes e objetivos do Ministério. Em adição, apesar 
da Ação 20ZV ser de responsabilidade da SMC/MAPA, a Unidade não monitora os 
objetos das propostas incluídas nos Planos de Trabalho e não avalia os resultados 
alcançados por meio das transferências voluntárias firmadas cujo objeto consiste na 
aquisição de patrulhas mecanizadas e máquinas agrícolas. Assim, não há clareza quanto 
aos resultados para a agricultura regional da descentralização de recursos para o mesmo 
grupo de objetos, bem como não há estudos sobre os resultados das transferências ou 
de outras demandas que poderiam ser atendidas com esses recursos. 

Verificou-se também que o órgão não estabeleceu padronizações das especificações 
técnicas dos objetos que podem ser adquiridos por meio dos contratos de repasse de 
forma a facilitar a avaliação quanto à regularidade na aplicação dos recursos.  

Outra situação observada é a repetição, ao longo dos anos, de contratos de repasse do 
MAPA para o mesmo município e com objeto semelhante. Como exemplo, citamos os 
municípios de Colinas - RS e Maratá - RS, que celebraram, respectivamente, 10 e 9 
contratos de repasse com o MAPA para aquisição de patrulha mecanizada desde 2012, 
sendo que os municípios contam com uma das menores áreas plantadas do estado 
(inferior a 1.000 hectares) de acordo com os dados da Produção Agrícola Municipal – 
PAM (2016). Destaca-se que, nessa análise, não foram considerados eventuais 
recebimentos de equipamentos agrícolas por meio de instrumentos celebrados com 
outros órgãos, como a Secretaria de Especial de Agricultura Familiar e do 
Desenvolvimento Agrário. 

Outro destaque consiste no estado do Espírito Santo, cuja região nordeste do estado 
concentra os munícipios que mais foram beneficiados com maquinário agrícola, mesmo 
sendo a região de menor percentual de área plantada e menor produção agrícola em 
tonelada nos últimos anos, conforme dados do IBGE.  A figura a seguir demonstra a 
distribuição de contratos de repasse pela soma do valor total transferido aos municípios 
do Espírito Santo desde 2012 (barra de coluna) comparada à área plantada em hectares 
(mapa de calor). 

Figura - Distribuição de recursos transferidos aos municípios do Espírito Santo comparada à área plantada 
em hectares. 
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Fonte: Siconv e IBGE (PAM 2016).  

 
Dentre os municípios da região nordeste do ES, destacam-se Água Doce do Norte, 
Ecoporanga e São Domingos do Norte, que, apesar de terem sido contemplados com 34 
contratos de repasse, contribuem pouco para a produção do estado, cabendo avaliar se 
há pouca vocação dos municípios para a atividade agropecuária ou se são necessários 
outros incentivos alternativos à compra de maquinário.  
 
Quadro – Quantidade de contratos de repasse celebrados com municípios do Espírito Santo.  

Município Contratos de 
Repasse* 

População IBGE (2010) (% em 
relação à população do 

estado**)  

Área colhida 
2016*** (ranking 

da UF) 

Vila Valério 17 13.830 (0,39%) 6º 

Água Doce do Norte  16 11.771 (0,33%) 61º 

Boa Esperança 14 14.199 (0,40%) 18º 

Nova Venécia 10 46.031 (1,31%) 7º 

Ecoporanga 10 23.212 (0,66%) 71º 

São Domingos do 
Norte 

8 8.001 (0,23%) 47º 

São Gabriel da Palha 13 31.859 (0,91%) 23º 

Águia Branca 11 9.519 (0,27%) 34º 

Vila Pavão  6 8.672 (0,25%) 32º 

*Desde 2012, considerando-se aqueles com objetos referentes a patrulha mecanizada e equipamentos 
agrícolas recebidos pelo MAPA (dados do Portal da Transparência)    
**Fonte: Censo IBGE, 2010 (população Espírito Santo - 3.514.952 de pessoas). 
***Fonte: IBGE. Produção Agrícola Municipal 2016. Total de 77 municípios do ES com produção 
registrada. 
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Além disso, verificou-se que o processo de gestão de riscos do MAPA ainda é incipiente, 
sendo que o setor de transferências voluntárias não foi priorizado na etapa inicial de 
mapeamento de riscos de processos, sem perspectiva, no curto prazo, da sistematização 
de práticas de riscos e controle internos da gestão. 

Os fatos apontados têm como causa a baixa maturidade da gestão dos recursos 
transferidos e de uma postura institucional frágil, assumindo posição operacional em 
detrimento da função de governança dos recursos. Somam-se a isso a falta de 
articulação interna, principalmente com a Assessoria Parlamentar -  ASPAR, responsável 
pelas tratativas do Ministério junto aos parlamentares que incluem suas emendas no 
orçamento da pasta, e as Superintendências Federais de Agricultura – SFAs 
(responsáveis pela análise e aprovação das propostas e Plano de Trabalho), além da falta 
de articulação ou integração intersetorial, uma vez que há descentralização de recursos 
por outros ministérios para transferências voluntárias com objeto semelhante. Isso vai 
de encontro à Portaria MPDG n. 66/2017, à Portaria MPDG n. 67/2017 e ao Decreto nº 
6.170/2007, os quais estabelecem: 

Portaria MPDG n. 66/2017 

“Art. 2º Os órgãos e entidades da administração pública direta e indireta que atuam em 
processos de transferências de recursos da União, operacionalizadas por meio de 
convênios, contratos de repasse, termos de parceria, fomento e colaboração, deverão 
assegurar a adoção das medidas para a sistematização de práticas relacionadas à 

governança e à gestão de tais processos (...) 

Art. 4º Os gestores dos órgãos e entidades concedentes e convenentes deverão estimular 
a observância de critérios de excelência, em especial: 

I - zelo pelas condições de governança e integração intersetorial, com vistas a otimizar 
os recursos aplicados e maximizar os resultados obtidos por meio das transferências 
realizadas; 

II - adoção de estratégias e planos de atuação institucional conjunta e compartilhada, 
para otimização e redução dos gastos comuns de seus projetos e atividades; 

(...) 

IV - demonstração objetiva, suficiente e tempestiva quanto ao objeto e ao interesse 

público na ação realizada e ao cumprimento dos preceitos fundamentais de cidadania e 
sustentabilidade;” (Grifo nosso) 

Portaria MPDG n. 67/2017 

“Art. 1º Os órgãos e entidades da Administração Pública que atuam no processo de 
transferências de recursos da União, operacionalizados por meio de convênios, contratos 
de repasse, termos de parceria, fomento e colaboração, deverão adotar medidas para a 
sistematização de práticas relacionadas à gestão de integridade, riscos e controles 

internos da gestão.” (Grifo nosso) 

Decreto nº 6.170/2007 

“Art. 14 Os órgãos concedentes são responsáveis pela seleção e padronização dos 

objetos mais frequentes nos convênios.  



 

40 
 

Art. 15. Nos convênios em que o objeto consista na aquisição de bens que possam ser 
padronizados, os próprios órgãos e entidades da administração pública federal poderão 
adquiri-los e distribuí-los aos convenentes.”  (Grifo nosso) 

A ausência de práticas relacionadas à governança e à gestão de contratos de repasse do 
Ministério leva à alocação dos recursos e do objeto das transferências de forma 
ineficiente. Recursos são destinados para objetos análogos, independente da região, do 
recebimento de recursos de outras pastas e do histórico de transferências anteriores do 
próprio Ministério.  

Ademais, a falta de estabelecimento de padronizações das especificações técnicas dos 
objetos, além de dificultar o acompanhamento da regularidade das aquisições 
realizadas, pode levar a situações de restrição de competitividade no processo 
licitatório. É o caso do cenário apontado no Acórdão TCU n. 988/2018 – Plenário, no 
qual trata de denúncia sobre contrato de repasse cujo objeto é a aquisição de máquina 
escavadeira hidráulica. O denunciante alega que há especificações técnicas irrelevantes 
e restritivas à competição e, como consequência, a própria Prefeitura de Selbach/RS 
alterou o edital inicial, excluindo alguns requisitos que tinham potencial de restringir o 
caráter competitivo do certame.  
 

Por fim, não há quaisquer informações que permitam avaliar o efeito das transferências 
sobre o setor agropecuário das regiões beneficiadas, bem como avaliar como e se os 
instrumentos celebrados estão contribuindo para o atingimento da Ação 20ZV – 
Fomento ao Setor Agropecuário.  

Diante do exposto, conclui-se que o Ministério apenas operacionaliza a execução dos 
recursos transferidos por meio de contratos de repasse, sem medidas de gestão e de 
governança sobre os recursos, contribuindo para baixa efetividade das celebrações 
realizadas.   

Recomendações (achado 12) 

Recomendação 1: Instituir Plano de Atuação Institucional sobre a alocação de recursos 

do Ministério por meio de contratos de repasse do Ministério que considere, no mínimo: 

o histórico de transferências já recebidas pelos municípios; o risco de sobreposição com 

repasses de outros órgãos; e a demonstração quanto ao objeto e ao interesse público 

na ação. 

Recomendação 2: Efetuar a padronização das especificações técnicas dos equipamentos 

que podem ser adquiridos por meio dos contratos de repasse, de modo a facilitar a 

avaliação quanto à regularidade na aplicação dos recursos. 

 

13. Ausência de medidas legítimas e oportunas a fim de dirimir 
as irregularidades apontadas no item 9.1 do Acórdão n.° 
602/2017 - TCU - Plenário.  

Em análise ao cumprimento das determinações contidas no Acórdão n° 602/2017 - TCU 
– Plenário, de março de 2017, verificou-se que não foi instaurada Tomada de Contas 
Especial – TCE referente ao Contrato de Repasse 784.878, celebrado com o município 
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de São Sebastiao de Lagoa de Roca/PB, conforme determinado no referido acórdão. A 
determinação de instauração de TCE pelo Tribunal de Contas da União se deu tendo em 
vista os achados de auditoria expedidos no Relatório de Auditoria TC - 025.781/2016-2, 
conforme a seguir: 

 
- Inexecução parcial do Objeto  

"Verificou-se a inexecução parcial do objeto pactuado no Contrato de Repasse, 
caracterizada pela não comprovação da entrega dos seguintes bens pelo fornecedor, 
com seus respectivos valores de aquisição: carreta agrícola com carroceria, no valor de 
R$ 8.900,00; raspadeira agrícola, no valor de R$ 19.950,00; pá carregadeira hidráulica, 
no valor de R$ 20.900,00; plaina dianteira com lâmina, no valor de R$ 19.950,00 e grade 
aradora GACR, no valor de R$ 15.000,00" 

 
- Omissão no Dever de prestar contas do contrato de repasse  

"Constatou-se a omissão no dever de prestar contas do Contrato de Repasse 784878, 
visto que o prazo para prestar contas do ajuste venceu em 30/8/2015, sem que a 
prestação de contas tenha sido enviada à entidade concedente até 30/10/2016." 

 
Diante disso, a equipe de auditoria da CGU verificou que, até abril de 2018, a situação 
do referido Contrato de Repasse no sistema Siconv continuava como "aguardando 
prestação de contas" sem o devido registro de inadimplência da convenente.  Ademais, 
em análise à documentação apresentada pelo Ministério, foi constatado que a Unidade 
eximiu-se da capacidade de instaurar a Tomada de Contas Especial, deixando a 
atribuição a cargo da Caixa Econômica Federal, mesmo tendo conhecimento (pelo 
Relatório de Auditoria TC-025.781/2016-2) de que a responsabilidade pelo débito no 
caso de inexecução parcial do objeto deveria recair solidariamente - entre outros - sobre 
três colaboradores da CEF, sendo eles: o assistente júnior (CPF: ***.599.594-**); a 
coordenadora de filial da Caixa Econômica Federal (CPF: ***.602.223-**) e  o supervisor 
de filial da Caixa Econômica Federal. 

 
De acordo com o artigo 06°, item h, da Portaria Interministerial n° 424, de 30 de 
dezembro de 2016, são competências e responsabilidades do concedente a “notificação 
do convenente, quando não apresentada a prestação de contas dos recursos aplicados 
ou constatada a má aplicação dos recursos públicos transferidos, e instaurando, se for 

o caso, a competente Tomada de Contas Especial” (grifo nosso). 

 
O Ministério apenas diligenciou a CEF quando questionado por Órgãos de Controle, não 
havendo evidências de que tenha adotado qualquer medida decisiva a fim de deliberar 
acerca da não comprovação de boa e regular aplicação dos recursos federais repassados 
mediante Contrato de Repasse 784878, no valor de R$ 195.000,00. Isso demonstra a 
falta de priorização do órgão no que tange à gestão dos contratos de repasse, se 
eximindo de suas responsabilidades e deixando-as somente à cargo da CEF.  Além da 
não comprovação da boa e regular aplicação de recursos público, a ausência de registro 
da inadimplência no Siconv permite que a convenente receba transferências voluntárias 
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de outros órgãos federais.   Dessa forma, o MAPA não cumpriu com suas competências 
previstas na Portaria n° 424/2016 e com as determinações do Acórdão n° 602/2017 - 
TCU – Plenário.  

 

Recomendação (achado 13) 

Recomendação 1: Proceder à instauração de Tomada de Contas Especial junto à 

prefeitura de São Sebastiao de Lagoa de Roca/PB, conforme determinado no Acórdão 

n° 602/2017 - TCU – Plenário.  

 

14. Ausência de planejamento e formalização do Plano de 
Fiscalização referente ao Contrato n° 019/2017, celebrado com a 
Caixa Econômica Federal - CEF.  

Em análise ao processo de acompanhamento e fiscalização do Contrato n° 019/2017, no 
valor de R$ 6.350.000,00, celebrado entre o MAPA e a Caixa Econômica Federal – CEF, 
observou-se que não foi estabelecido, em comum acordo com a CEF, o Plano de 
Fiscalização da execução dos serviços prestados, conforme estabelece a Cláusula 
Terceira, Subcláusula primeira, alínea "d" do referido contrato.  

Apesar disso, a Unidade afirma ter realizado 340 fiscalizações em contratos de repasse 
e convênios, por meio do Plano Orçamentário 000I - Monitoramento e Fiscalização de 
Contratos de Gestão, de Repasse e Convênios. Ocorre que o referido Plano 
Orçamentário se refere a fiscalizações voltadas aos proponentes e objetos das 
transferências voluntárias e não à prestação de serviços pela Caixa Econômica Federal. 

A não formalização e execução do Plano de Fiscalização do Contrato de Prestação de 
Serviços com a Caixa Econômica Federal se deve à não priorização pela SMC/MAPA da 
execução do contrato junto à CEF, observando-se baixo comprometimento institucional 
quanto ao cumprimento das obrigações pela contratada. O acompanhamento de modo 
deficiente do cumprimento das responsabilidades da CEF pelo MAPA leva à 
impossibilidade de alterações tempestivas na atuação da contratada e ao aumento do 
risco de insucesso das ações de governo executadas por meio dos contratos de repasse.  

Portanto, considerando a sua inexistência, o Plano de Fiscalização do Contrato n° 
019/2017 não foi executado conforme planejado em 2017.   
 

15. Omissão no dever de acompanhar e fiscalizar os serviços 
prestados pela Caixa Econômica Federal mediante Contrato n° 
019/2017.   

 
Assim como não houve formalização do Plano de Fiscalização referente ao Contrato n° 
019/2017, não foram apresentados registros de anotações referentes a ocorrências 
sobre a atuação da Contratada. Como mencionado no achado 11, o Mapa teve 
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conhecimento de ocorrências relacionadas à execução dos serviços prestados pela CEF 
quanto ao Contrato de Repasse 784.878, sendo elas: 

 
- autorização do desbloqueio (por meio da Ficha de Autorização de Saque, de 
26/02/2015) dos recursos  na conta específica do Contrato de Repasse 784.878, mesmo 
após analisarem o Relatório de Acompanhamento de Engenharia (RAE) - que 
demonstrava a realização de vistoria em bens que foram atestados sem que houvesse 
certeza de que foram (ou seriam) entregues e sem que houvesse justificativa plausível 
para isso; 
- Ausência de "Devolução para Conta  Única do Tesouro" dos recursos constantes na 
conta específica; 
- Omissão no dever de registrar a inadimplência do convenente no SICONV; 
- Omissão na instauração de TCE ou apresentação de justificativa para isso. 

  
Mesmo tendo ciência desses incidentes, não foram evidenciadas anotações ou registros 
realizados pelo Mapa das falhas cometidas pela CEF, tampouco restam evidências de 
que havia acompanhamento referente à regularidade da prestação dos serviços 
contratados, em que pese haver designação de representante da contratante mediante 
Portaria n.° 937, de 28 de abril de 2017. Questionada acerca das anotações do 
acompanhamento rotineiro, a Unidade disponibilizou planilhas referentes a anexos de 
tarifas de cobrança, das quais não constam anotações ou evidências de verificações de 
acompanhamento. 

 
A Cláusula Oitava - Do acompanhamento e da Fiscalização, Subcláusula primeira - Do 
representante da Contratante, do Contrato Administrativo n.° 019/2017 estabelece: 

 
“A execução deste contrato será acompanhada e fiscalizada por representante(s) da 
CONTRATANTE, designado(s) em Portaria, que deverá, de acordo com o estabelecido 
pelo Plano de Fiscalização, acompanhar rotineiramente a execução dos serviços 
contratados, de forma a atuar tempestivamente na solução de eventuais problemas 
verificados, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a sua 
execução, orientando e determinando o que for necessário à regularização de eventuais 
falhas ocorridas, conferindo os documentos apresentados e declarando a aceitação dos 
serviços efetivamente realizados de acordo com o objeto avençado, não devendo estes 
atos coincidirem com o prazo de pagamento das tarifas cobradas.  

 
As anotações de ocorrências verificadas durante a realização do acompanhamento 
rotineiro pela CONTRATANTE, bem como a determinação de regularização de eventuais 
falhas ocorridas deverão ser realizadas preferencialmente em período anterior à 
emissão e o prazo de vencimento das cobranças de tal forma a possibilitar seu 
tratamento ou correção pela CONTRATADA se for o caso.”  
 

A omissão do MAPA no dever de acompanhar e fiscalizar o Contrato n° 019/2017 
contribuiu para uma atuação insuficiente da CEF, principalmente no que tange à análise 
das prestações de contas.   
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Nesse contexto, a equipe de auditoria da CGU realizou pesquisa à base de dados do 
sistema Siconv de contratos de repasse cujo objeto refere-se à "Aquisição de Patrulha 
Mecanizada". Optou-se por essa amostra tendo em vista ser o mesmo objeto do 
contrato de repasse tratado no Acórdão n° 602/2017 - TCU – Plenário e por representar 
o objeto mais frequente no âmbito das celebrações desse instrumento de transferência 
voluntária realizadas pela SMC (aproximadamente 68% do número total dos contratos 
de repasse entre 2014 e 2017).  

 
Com isso, a equipe identificou outros 21 contratos de repasse com as devidas prestações 
de contas atrasadas e na situação "aguardando prestação de contas". Ou seja, não 
houve o registro de inadimplência nem instauração de TCE para os convenentes que 
cometeram falha grave na omissão de prestar contas e o Mapa não determinou a 
regularização da ocorrência ou adotou outras medidas suficientes para evitar possíveis 
danos ao erário. Cabe destacar que os 21 contratos de repasse sem as devidas 
prestações de contas inseridas no sistema Siconv somam aproximadamente R$ 3,9 
milhões referentes a valores de repasses federais oriundos do Mapa. 
 

Os fatos apontados decorrem da ausência da falta de priorização da execução do 
contrato pela SMC, observando-se baixo comprometimento institucional quanto ao 
cumprimento das obrigações pela contratada, agravados pela ausência de formalização 
do processo de fiscalização contratual.   

Recomendação (achados 14 e 15) 

Recomendação 1: Elaborar e formalizar o Plano de Fiscalização referente ao Contrato n° 

019/2017, celebrado com a Caixa Econômica Federal – CEF, bem como proceder à sua 

execução conforme planejado.  

Recomendação (achado 15) 

Recomendação 2: Realizar levantamento dos contratos de repasse que se encontram 

com a prestação de contas em atraso, notificando a Caixa para que adote as 

providências cabíveis em cada caso.   

 

16. Ausência de previsão de penalidades para a contratada no 
Contrato Administrativo n.° 019/2017. 

Em análise ao Contrato Administrativo n.° 019/2017, celebrado com a Caixa Econômica 
Federal – CEF, observa-se que, em que pese se trate de cláusula necessária em todo 
contrato, não há dispositivo estabelecendo as penalidades cabíveis à contratada, 
somente há menção a situações de atraso de pagamento pela Contratante (Mapa).  

 
Desse modo, mesmo com atrasos na prestação dos serviços e identificação de 
ocorrências capazes de gerar prejuízos ao erário, o Ministério não viabilizou os meios 
apropriados de aplicar penalidades ou multas na prestadora dos serviços. A Unidade 
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alega, entretanto, que o contrato em debate seguiu as recomendações dispostas no 
Acórdão TCU n.° 1.126/2007 e no Relatório de Auditoria CGU 201407579. Sobrevém que 
as peças de auditoria citadas não abordaram acerca de cláusulas contratuais 
obrigatórias, sendo esse tema normatizado pela Lei n.° 8.666/1993, Art 55, inciso VII, 
conforme a seguir: 

 
“Art. 55.  São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam: 
(...) VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os 

valores das multas;” 

 

Após Reunião de Busca Conjunta de Soluções, a SMC/MAPA informou que o contrato foi 
redigido pela Mandatária da União e suas cláusulas não são objeto de discussão entre 
as partes por se tratar de contrato de adesão e que, por isso, não é possível a retificação 
do Contrato n° 019/2017 para a inclusão das penalidades cabíveis e dos valores de 
multas a serem aplicadas no caso de descumprimento das obrigações da contratada 
(Anexo I). Entretanto, a falta de amparo para aplicação de penalidades decorrente do 
processo de contratação mal concebido leva ao aumento do risco de atrasos ou 
descumprimentos na prestação dos serviços contratados, o que pode gerar possíveis 
prejuízos financeiros à Administração Pública. Assim, a Administração fica 
impossibilitada de adotar medidas para coibir a má execução contratual.  

Apesar do contrato em questão ter sido substituído pelo Contrato de Prestação de 
Serviço n° 01/2018, o qual prevê penalidades para a contratada e sobre o qual se impõe 
as regras estabelecidas pela Instrução Normativa nº 2 do Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão - MPDG, de 30 de abril de 2018, ele ainda permanece em 
vigor para aqueles contratos de repasse celebrados durante sua vigência.    

 

Recomendação (achado 16) 

Recomendação 1: Avaliar, em conjunto com o MPDG, as alternativas para gestão dos 
contratos de repasse amparados pelo Contrato Administrativo n° 019/2017, 
considerando, inclusive, a previsão do parágrafo único do artigo 11 da Instrução 
Normativa MP n° 02, de 30 de abril de 2018, quanto à possibilidade de a carteira 
remanescente ser objeto de nova contratação.  

 
 

Gestão de Licitações e Contratos  

17. Pagamento a maior na execução do contrato de 
teleatendimento e atendimento presencial do MAPA. 

Em análise à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
teleatendimento e atendimento presencial ao cidadão e a servidores do Ministério da 
Agricultura Pecuária e Abastecimento, no valor anual de R$2.897.532,08, verificou-se 
que a empresa Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática S/A se sagrou 
vencedora com a seguinte proposta de preços: 

Quadro – Proposta de preços da empresa Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática S/A 
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Serviço Unidade de Medida Valor Unitário 

Serviço de Teleatendimento (1° Nível) Unidade de Teleatendimento de 1° 
Nível (UT1) 

R$ 9.402,83 

Serviço de Atendimento Presencial (1° 
Nível) 

Unidade de Atendimento Presencial 
de 1° Nível (UA1) 

R$ 4.779,17 

Serviço de Retaguarda ao Atendimento 
Presencial e Teleatendimento (2° Nível) 

Unidade de Atendimento de 2° 
Nível (UA2) 

R$ 4.383,79 

Fonte: Proposta de preço – Contrato nº 21/2016 

Foi solicitado ao MAPA informar os motivos para a superioridade do valor pago pelas 
unidades de teleatendimento de 1° nível, considerando o menor nível de qualificação 
exigido e a menor carga horária em relação aos demais níveis de atendimento, conforme 
estabelecido no contrato. 

Em resposta, o MAPA informou que “...a Comissão de Fiscalização e Execução do 
Contrato n° 21/2016 identificou um possível erro no valor da proposta de preço 
apresentada pela empresa Stefanini, relativo ao valor unitário do item Unidades de 
Teleatendimento de 1° Nível (UA1), cujo valor correto da Unidade é R$ 4.701,41.”. 

Ocorre que, conforme verificado nos processos de pagamento dos meses de outubro, 
novembro e dezembro de 2017, o MAPA está executando o contrato com valores exatos 
àqueles apresentados na proposta da empresa vencedora para a Unidade de 
Teleatendimento de 1° Nível (UT1), tendo em vista que nas Ordens de Serviço expedidas 
para os referidos meses constam os seguintes valores: 

Quadro – Valores utilizados para pagamento da execução contratual.  

Serviço Unidade de Medida Quantidade Preço Unitário Preço Total 

Serviço de 
Teleatendimento 
(1° Nível) 

Unidade de 
Teleatendimento de 1° 
Nível (UT1) 

8 (2 turnos de 4 
Unidades de 

Teleatendimento) 

R$ 9.402,83 R$ 75.222,64 

Serviço de 
Atendimento 
Presencial (1° 
Nível) 

Unidade de 
Atendimento 
Presencial de 1° Nível 
(UA1) 

7 R$ 4.779,17 R$ 33.454,19 

Serviço de 
Retaguarda ao 
Atendimento 
Presencial e 
Teleatendimento 
(2° Nível) 

Unidade de 
Atendimento de 2° 
Nível (UA2) 

17 R$ 4.383,79 R$ 74.524,43 

Fonte: Ordens de Serviço 10/2017, 11/2017 e 12/2017 e Relatório de Serviços n.º 10/2017, 11/2017 e 

12/2017. 

Também foram disponibilizados à CGU os Relatórios de Serviços referentes aos meses 
de outubro, novembro e dezembro, onde são informados os valores dos serviços 
efetivamente prestados para o ateste da Comissão de Fiscalização do Contrato nº 
21/2016. Nos relatórios foram apresentados os mesmos valores constantes nas Ordens 
de Serviços, conforme tabela acima.  

Para efeito de estimativa dos valores pagos indevidamente, considerou-se a utilização 
dos mesmos valores constantes das Ordens de Serviço 10/2017, 11/2017 e 12/2017 
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durante toda a vigência do contrato (08/09/2016 até maio/2018). Dessa forma, tem-se 
o potencial pagamento indevido de R$ 752.227,20, conforme quadro a seguir: 

Quadro – Estimativa de dos valores pagos a maior no âmbito do Contrato n° 21/2016.  

Serviço Preço 
executado  

Preço 
correto 

Diferença Quantidad
e 

Valor 
mensal  

Meses 
vigente 

Valor 
Total 

Serviço de 
Teleatendime
nto (1° Nível) 

R$ 9.402,83 R$ 
4.701,41 

R$ 
4.701,42 

8 R$ 
37.611,

36 

20 R$ 
752.227,

20 

Fonte: equipe de auditoria 

Em sua manifestação, a Unidade reconhece os fatos constatados pela equipe de 
auditoria com relação a 17 meses contratuais e informa que autuou o processo SEI nº 
21000.018680/2018-25 para retificar o valor unitário do Serviço de Teleatendimento de 
1º Nível (UT1) e para apurar os supostos valores pagos indevidamente a serem 
devolvidos.  

Dessa forma, será expedida recomendação e realizado monitoramento das providências 
adotadas pela Unidade até que seja comprovada a efetiva regularização das falhas 
apontadas.  

Recomendações (achado 17) 

Recomendação 1: Apurar os valores pagos indevidamente desde o início da execução do 

Contrato nº 21/2016 e promover o ressarcimento ao Erário, encaminhando à CGU 

memória de cálculo e documentação comprobatória. 

 

18. Ausência de parâmetros e dados objetivos que suportem a 
demanda definida nas Ordens de Serviço emitidas na execução 
do Contrato nº 21/2016. 

O trabalho consistiu na avaliação do cumprimento da seguinte recomendação da CGU 
relacionada ao Contrato nº 21/2016, para prestação de serviços de teleatendimento e 
atendimento presencial ao cidadão e a servidores do Ministério da Agricultura Pecuária 
e Abastecimento, celebrado com a empresa Stefanini Consultoria e Assessoria em 
Informática S/A: 

Relatório 201700920 – Achado 1.2.2.4 - Recomendação 1: Realizar estudo, com base no 
histórico de atendimentos ao cidadão e ao servidor do Ministério e do extinto MPA, para 
estabelecer a relação entre a demanda prevista e a quantidade de serviço, de forma a 
subsidiar os quantitativos definidos nas Ordens de Serviço. 

Em uma primeira manifestação, a Unidade encaminhou a Nota Técnica Conjunta 
01/2018 com o histórico de atendimentos realizados. No entanto, não foram 
apresentados parâmetros objetivos que permitissem estabelecer o tempo ou a 
quantidade de unidades de atendimento necessários para o suprimento dessas 
demandas.  

Em decorrência disso, foi solicitado ao MAPA informações constantes dos relatórios 
gerenciais utilizados pela empresa contratada, com o objetivo de estabelecer a relação 
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entre o tempo gasto para o atendimento das demandas registradas e o tempo 
disponibilizado em razão das Ordens de Serviço constantes nos processos de pagamento 
referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2017, cujo resultado está 
detalhado a seguir:   

 

Serviço  Unidade de 
Medida  

Execução 
Contratual 
(a) 

Demanda de 
unidades conforme 
Despacho 102 
(Documento SEI 
4599373 – Processo 
21000.015387/2018-
14 (b) 

Diferença 

(a-b) 

% 
disponível 
superior 

em 
relação à 
demanda 

Serviço de 

Teleatendimento 
(1° 

Nível) 

Unidade de 
Teleatendimento 
de 1° Nível (UT1) 

8 2,08 5,92 284% 

Serviço de 

Atendimento 

Presencial (1° 
Nível) 

Unidade de 
Atendimento 

Presencial de 1° 
Nível (UA1) 

7 6,7 0,3 4,47% 

 

 

Serviço de 
Retaguarda ao 
Atendimento 
Presencial e 
Teleatendimento 
(2° Nível) 

Unidade de 
Atendimento de 

2° Nível - 
Ouvidoria 

5 0,32 4,68 1.462% 

Unidade de 
Atendimento de 

2° Nível – 
Serviço de 

Informação ao 
Cidadão 

SIC/BINAGRI/SE 

9 0,55 8,45 1.536% 

 

 

Unidade de 
Atendimento de 

2° Nível – 
Coordenação 

Geral de 
Administração 

de Pessoal 
CGAP/DA/SE 

3 2,02 0,98 48,5% 

Fonte: Processo 21000.015387/2018-14, Processos de pagamento 10/2017, 11/2017 e 12/2017 e Nota 
Técnica Conjunta 01/2018, de 29/01/2018. 

Em que pese o MAPA ter informado que os dados apresentados pela empresa 
contratada não representam a totalidade dos atendimentos, tendo em vista a existência 
de serviços executados pelas Unidades de Atendimento de 2° Nível não contabilizados 
no sistema disponibilizado pela empresa, os valores apurados demonstram 
incompatibilidade expressiva, em que as Unidades da Ouvidoria e da BINAGRI 
apresentam execução superior à demanda registrada em 1.462% e 1.536%, 
respectivamente.  
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Para os serviços da Central de Atendimento 0800 (Unidades de Teleatendimento de 1° 
nível), após questionada, a Unidade informou que utiliza o método Erlang, que considera 
aspectos que não foram utilizados no cálculo da equipe de Auditoria, mas são 
necessários para garantir que o desempenho dos serviços prestados aos usuários seja 
satisfatório. Portanto, para as unidades de teleatendimento de 1º nível, entende-se que 
a Unidade utiliza método objetivo com parâmetros e critérios definidos. Ressalta-se que 
a complexidade do método compromete a auditabilidade dos resultados, 
principalmente em razão da fonte dos dados que são utilizados no cálculo. 

Para a Ouvidoria e a Binagri, a Unidade informa que manteve o número de unidades de 
atendimento do contrato anterior e descreve as atribuições das unidades de serviço, 
além de outras informações teóricas ou subjetivas. No entanto, as atividades descritas 
referem-se às atribuições da unidade, não sendo exclusivas dos empregados da empresa 
contratada. Em adição, não foram apresentados parâmetros, critérios ou método 
objetivos que demonstrem a compatibilidade entre a demanda de serviços e a 
disponibilidade das unidades de atendimento contratadas. 

É plausível que ocorram demandas não registradas pelos sistemas gerenciais, 
provocando uma maior necessidade de mão de obra. Entretanto, não é razoável que o 
tempo destinado ao atendimento dessas demandas seja aproximadamente 15 vezes 
superior ao tempo destinado às demandas formais. 

Assim, é necessário que exista compatibilidade entre a quantidade de unidades de 
atendimento contratadas e as informações extraídas de relatórios gerenciais que 
utilizem dados objetivos e contemplem as atividades inerentes às unidades contratadas. 

Para o atendimento à recomendação, além das informações extraídas dos relatórios 
gerenciais do sistema utilizado pela empresa, a Unidade deve realizar levantamento dos 
atendimentos não registrados no sistema, de forma que a quantificação da demanda de 
serviços represente a realidade das unidades. Nesse caso, a primeira etapa consiste em 
começar a registrar as demandas que não têm como entrada o sistema, definindo 
métricas para aferição desses serviços. 

A ausência dessas informações, necessárias para subsidiar a decisão do Gestor na 
elaboração das Ordens de Serviço, pode provocar uma execução contratual superior à 
necessidade real do MAPA, causando prejuízos à Administração Pública.  

O Manual de Licitações e Contratações da Advocacia-Geral da União consigna a 
importância da definição precisa do objeto a ser contratado, conforme a seguinte 
redação: 

“Nas contratações de obras, bens e serviços, a Administração deve avaliar a necessidade, 
a utilidade e a quantidade do objeto a ser adquirido. A configuração da necessidade 
desdobra-se na demonstração de sua premência e da quantidade exata que suprirá a 
demanda existente, nem mais, nem menos.  

Trata-se de atividade rotineira de gestão administrativa, que deve estar normal e 
substancialmente atendida nos autos dos processos administrativos em consideração ao 
princípio geral de direito administrativo da motivação, bem como na gestão eficiente de 
recursos públicos.  

A adequada mensuração das quantidades evita aquisições em quantidades 
desnecessárias, o dispêndio de recursos com objetos que não serão efetivamente 
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utilizados ou, então, a necessidade, em curto espaço de tempo, de realização de nova 
licitação para o mesmo objeto. Trata-se, ainda, de exigência garantidora de que a 
atuação administrativa pauta-se pelo critério da economicidade.”. 

Em adição, a instituição de parâmetros objetivos que permitam aferir a prestação dos 
serviços pela contratada vai ao encontro das orientações contidas na IN MPDG nº 
05/2017, principalmente no que tange à necessidade de criação de Instrumento de 
Medição de Resultado (IMR), assim conceituado, no Anexo I da Norma, como 
mecanismo que define, em bases compreensíveis, tangíveis e objetivamente observáveis 
e comprováveis, os níveis esperados de qualidade da prestação do serviço...”. Espera-se, 
a partir da mensuração quantitativa e qualitativa dos serviços prestados, que a 
contratada passe a ser remunerada com base no resultado do serviço.  

Considerando as informações apresentadas pela Unidade, conclui-se que a 
recomendação em análise deve ser revisada para que seja apresentada estimativa de 
demanda para os serviços de Retaguarda ao Atendimento Presencial e Teleatendimento 
da Ouvidoria e Binagri baseada em métricas e dados objetivos, de modo a estabelecer o 
tempo gasto para o atendimento das demandas de serviços e o tempo disponibilizado 
em virtude do contrato para atendimento aos referidos serviços. 

Ressalta-se que a manutenção de contrato antieconômico para a União, em razão da 
falta de dados e informações que justifiquem o quantitativo executado, pode dar ensejo 
à responsabilização solidária de gestores e dirigentes da unidade. 

Revisão da recomendação (achado 18): 

Recomendação 1: Apresentar estimativa de demanda para os serviços de Retaguarda ao 
Atendimento Presencial e Teleatendimento (2° Nível) referentes à Ouvidoria e à Binagri, 
executados mediante Contrato 21/2016, baseando-se em métricas e dados objetivos, 
de modo a estabelecer o tempo gasto para o atendimento das demandas de serviços, 
adequando, assim, o quantitativo de unidades de atendimento alocado no contrato. 

 

19. Morosidade na utilização plena do Sistema de Planejamento, 
Gestão e Controle de Contratos (Vitro) pelas unidades do Mapa.  

O trabalho consistiu na avaliação do cumprimento das seguintes recomendações da 
CGU relacionadas ao Sistema Vitro, solução em tecnologia da informação contratada 
pelo Mapa (Contrato nº 22101/12/2014) para apoio ao planejamento de demandas, 
planejamento da contratação, gestão de contratos e controle de faturamento do 
Ministério, incluindo as 27 SFA, Inmet e Ceplac: 

a) Relatório n° 201407165 - Achado: 1.1.2.2: Adotar de forma efetiva o Sistema 
VITRO, bem como confeccionar os manuais de orientação e de capacitação, 
tendo como objetivo evitar a inclusão nos editais de licitação de cláusulas 
que possam ocasionar prejuízo ao caráter competitivo do certame; 

b) Relatório n° 201601516 - Achado: 1.1.5.6: Elaborar cronograma que inclua 
todas as etapas (tais como a publicação de normativos e decisões 
institucionais, treinamentos, mudança de processos, cadastramento de 
contratos, integração com outros sistemas, etc.) necessárias para que o 
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Sistema MAPA-VITRO seja integralmente utilizado por todas Unidades 
contempladas no objeto do referido Contrato. 

Em relação ao atual estágio de utilização do Sistema Vitro, em cotejamento realizado 
pela equipe de auditoria, verificou-se que, de 469 contratos vigentes das SFA, 383 (82%) 
estão ativos no Vitro. As Superintendências com menor número de contratos ativos 
inseridos no sistema são as do Estado do RN (7%), CE (15%), PR (44%), PA (45%) e AM 
(55%). Por outro lado, Unidades como o Mapa-Sede (85%), Ceplac (80%) e Inmet (96%) 
avançaram bastante no cadastramento dos contratos vigentes.  

Registra-se que, embora o Inmet tenha cadastrado 96% dos contratos vigentes, não 
houve comprovação da capacitação dos servidores do Inmet para utilização do Vitro. 
Segundo o Mapa, a referida capacitação está prevista para agosto de 2018. 

Além do cadastramento de contratos e treinamentos, houve demasiada demora na 
customização dos módulos “Planejamento da Demanda” e “Planejamento da 
Contratação”, que só foi concluída em novembro e dezembro de 2017, 
respectivamente, cerca de três anos após a entrega da solução (instalada e configurada) 
pelo fornecedor, tendo como base o Termo de Aceite definitivo emitido em 24/11/2014. 
Extrapolando, inclusive, a vigência do Contrato nº 22101/12/2014 e dos dois termos 
aditivos subsequentes para conclusão das referidas atividades. Segundo o Cronograma 
apresentado pela Unidade, o término da implantação desses dois módulos está previsto 
para dezembro de 2018. 

Cumpre esclarecer que, a partir da entrega do sistema em novembro de 2014, caberia à 
Gestão empreender as medidas necessárias para viabilizar a utilização do Vitro pelas 
Unidades do Mapa, priorizando-o em razão do valor relevante gasto na contratação, que 
até então totaliza R$ 12.985.400,00 em empenhos realizados, em atendimento, 
inclusive, ao princípio constitucional da eficiência. 

Embora a Unidade apresente como justificativa para o atraso na utilização do sistema a 
insuficiência, inaptidão e proatividade do corpo técnico das unidades regionais, 
percebe-se que a implementação do sistema não foi tratada com a prioridade devida, 
considerando que, no Relatório da CGU nº 201601516 referente à Auditoria Anual de 
Contas da Secretaria-Executiva/Mapa do exercício de 2015, onde já foi constatado tal 
atraso, recomendou-se a elaboração de cronograma, incluindo as etapas necessárias 
para utilização plena do Vitro. Esse cronograma só foi apresentado à CGU em 
12/07/2018.   

Toda essa morosidade na implantação da solução tecnológica em questão reflete 
diretamente na qualidade do serviço público prestado, haja vista a importância da 
ferramenta na gestão dos contratos do Mapa. Embora a Administração tenha contado 
com percalços aos longos dos últimos quatro anos, desde a celebração do contrato, isso 
não é suficiente para justificar, por exemplo, que os módulos de planejamento da 
demanda e da contratação, que custaram em torno de R$ 5.200.000,00, deixaram de 
ser priorizados. Ressalta-se, inclusive, que tais módulos podem ser descontinuados em 
virtude do fornecimento do Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações 
pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão – MPDG com previsão de 
uso a partir de 2019, para toda a Administração Pública Federal Direta, Autárquica e 
Fundacional. 
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20. Risco de dependência tecnológica do Mapa em relação à 
empresa contratada para fornecimento de Sistema de 
Planejamento, Gestão e Controle de Contratos (Vitro). 

O trabalho consistiu na avaliação do cumprimento da seguinte recomendação da CGU 
relacionada ao Sistema Vitro (Relatório n° 201601516 – Achado: 1.1.5.6): “Elaborar 
estudo de modo a avaliar o custo-benefício e o período projetado para se manter a 
Garantia com Atualização de Versão do Sistema MAPA-VITRO, tendo em vista o ônus 
dispensado anualmente, o qual na vigência 2015/2016 alcançou a cifra de R$ 
1.617.439,00”. 

Com base nas manifestações apresentadas pela Unidade, nota-se que o Gestor 
reconhece o risco de dependência tecnologia em relação à empresa contratada que é 
detentora do código fonte do Sistema Vitro. Segundo o Gestor, por ser a opção menos 
onerosa para a Administração, optou-se pela aquisição da solução tecnológica sem o 
fornecimento do código fonte. Ocorre que não foi apresentado um estudo que sustente 
tal escolha e que ponderasse os riscos decorrentes da dependência tecnológica da 
contratada, além dos riscos de segurança da informação e de continuidade do negócio.  

Além disso, à época da Auditoria Anual de Contas da SE/Mapa referente ao exercício 
2015, a Unidade se manifestou positivamente quanto à existência de previsão de 
transferência de conhecimentos sobre a execução e manutenção da solução contratada 
no âmbito da “Estratégia de Independência do Plano de Sustentação”, documento 
previsto pela IN/SLTI nº 04/2010, vigente à época.  

Nesse sentido foi recomendado o estudo pela CGU, à época daquela auditoria, visando 
dar suporte à resposta do Ministério em relação ao risco de dependência tecnológica 
que, segundo o Gestor, seria por meio de transferência de conhecimentos sobre a 
execução e manutenção da solução contratada.  

Entretanto, após a Reunião de Busca Conjunta de Soluções, a manifestação do Gestor 
foi suficientemente clara quanto à transferência de conhecimento prevista na estratégia 
de independência da solução contratada, a qual foi atendida com o fornecimento do 
modelo de dados e a base de dados, bem como o mapa dos processos realizados pelas 
funcionalidades do sistema, garantindo ao Mapa o conhecimento necessário para 
substituição da solução. 

Ademais, embora o Gestor afirme que os módulos “Planejamento da Demanda” e 
“Planejamento da Contratação” não serão descontinuados, identifica-se o risco de 
sobreposição de funcionalidades oferecidas por esses módulos em relação ao Sistema 
de Planejamento e Gerenciamento de Contratações que tem previsão de ser fornecido 
pelo MPDG em 2019 sem custo ou a um custo inferior ao contratado. 

Revisão da recomendação (achado 20): 

Recomenda-se ao Ministério estudar a existência de sobreposição de funcionalidades 
do Sistema Vitro em relação a outros sistemas governamentais ou de fornecimento 
gratuito, inclusive acompanhando a evolução do sistema previsto pelo MPDG, de modo 
a evitar a dependência tecnológica da empresa contratada. 
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A partir do diagnóstico, avaliar eventual descontinuidade, se necessário, de módulos do 
sistema e garantias, tendo em vista o elevado custo despendido com a Manutenção da 
Garantia do Vitro que, até o momento, totaliza em R$ 3.500.545,00 (empenhos 
realizados entre julho de 2015 e fevereiro de 2018). 

21. Contratação de postos de vigilância sem demonstração da 
necessidade do quantitativo total de prestadores de serviços 
contidos no contrato. 

Foi analisado o Contrato nº 30/2013 celebrado entre o Mapa e a empresa City Service 
Segurança Ltda em 23 de dezembro de 2013, cujo objeto era prestação de serviços de 
vigilância armada e desarmada para as instalações prediais do Mapa, Inmet, OMN, 
Ceplac, Ombras e Ladic no valor inicial de R$ 7.316.932,92 e valor atual após 
aditamentos de R$ 8.302.934,57/ano. 

 
Ressalta-se que foram realizados aditamentos pela Unidade com o objetivo de diminuir 
a quantidade de postos contratados de 68 para 55, o que demonstra que o gestor 
envidou esforços para aperfeiçoar tal contratação. 

 
Entretanto, mesmo com a redução do número de vigilantes, ainda carece de 
demonstração robusta da necessidade de alguns postos contratados, tendo em vista 
que a Unidade apenas apresentou o Termo de Referência do Edital de Licitação, no qual 
consta somente a localização dos postos de vigilância, não tendo sido apresentados 
estudos de demanda. Tal fato vai de encontro às determinações da Lei nº 8.666/93, IN 
nº 02/2008 e IN nº 05/2017, que dispõem que os quantitativos a serem contratados 
devem se basear em estudos de demanda da unidade, de forma a justificar a 
contratação com base em estimativa robusta.  

 
Da mesma forma, o Manual de Licitações e Contratações da Advocacia-Geral da União 
consigna a importância da definição precisa do objeto a ser contratado, conforme a 
seguinte redação: 

Nas contratações de obras, bens e serviços, a Administração deve 
avaliar a necessidade, a utilidade e a quantidade do objeto a ser 
adquirido. A configuração da necessidade desdobra-se na 
demonstração de sua premência e da quantidade exata que suprirá 
a demanda existente, nem mais, nem menos. 

Trata-se de atividade rotineira de gestão administrativa, que deve 
estar normal e substancialmente atendida nos autos dos processos 
administrativos em consideração ao princípio geral de direito 
administrativo da motivação, bem como na gestão eficiente de 
recursos públicos. 

A adequada mensuração das quantidades evita aquisições em 
quantidades desnecessárias, o dispêndio de recursos com objetos que 
não serão efetivamente utilizados ou, então, a necessidade, em curto 
espaço de tempo, de realização de nova licitação para o mesmo 
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objeto. Trata-se, ainda, de exigência garantidora de que a atuação 
administrativa pauta-se pelo critério da economicidade.  

 
No que tange à execução do contrato, foi evidenciado que, na entrada do almoxarifado, 
há alocação de dois postos de vigilância (um diurno e um noturno), os quais são 
responsáveis por realizar a vigilância durante 24 horas diárias de segunda-feira a 
domingo. Tal portão, segundo a Unidade, tem a finalidade de receber materiais de 
consumo, tais como garrafões de água, materiais de escritório, de manutenção predial 
e retirada de lixos e entulhos.  

 
Assim, o portão permanece fechado e não há trânsito de pessoas ou acesso à edificação 
no período noturno, o que indica a desnecessidade da alocação dos postos nos moldes 
atuais. Abaixo é apresentada foto do posto de vigilância da entrada do almoxarifado: 

 

Foto - Posto de vigilância almoxarifado durante a fiscalização em um dia útil. Brasília, 07 de fevereiro 
de 2018. 

Foto - Visão Externa - Portão do almoxarifado 
fechado durante a fiscalização em um dia útil no 
período noturno. Brasília, 11 de maio de 2018 
(sexta-feira, 18:23h). 

Foto - Visão Externa - Portão do almoxarifado 
fechado durante a fiscalização em um dia não 
útil. Brasília, 14 de abril de 2018 (sábado, 
12:30h). 

 
Caso a Unidade suprima o posto de vigilância noturno na entrada do almoxarifado, 
tendo em vista que não há evidências da sua necessidade nesse período, ter-se-ia 
economia potencial anual de R$ 164.274,12 e R$ 821.370,60 quinquenalmente (período 
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de vigência máximo de contratos de serviços contínuos). Deve, também, o Ministério 
avaliar a instalação de circuito interno de câmeras, facilitando a vigilância em ambientes 
que prescindem da permanência de vigilante em período integral, a exemplo da situação 
ora apresentada.  

 
Da mesma forma, foram analisados os postos alocados nas duas garagens nas 
edificações do Mapa na Esplanada dos Ministérios, nas quais são alocados cinco postos 
de vigilância (quatro armados e um desarmado) em cada, totalizando dez postos para 
as duas garagens, com cobertura de 24 horas de segunda-feira a domingo, conforme 
tabela a seguir: 

 
Tabela – Informações sobre postos de vigilância alocados em duas garagens do Mapa. 

Localização Postos 
Valor Mensal (R$) 

Valor Anual 
(R$) 

Valor 
Quinquenal 

(R$) 

Portões 
das 

Garagens 
Sede e 
Anexo 

Armada Diurna 

(seg a dom – 12 
hrs) 

2 Garagem/Sede 

(entrada e Saída) 

2 Garagem/Anexo 

(entrada e saída) 

48.885,16 586.621,92  2.933.109,60 

Armada Noturna 

(seg a dom – 
12hrs) 

2 Garagem/Sede 

(entrada e Saída) 

2 Garagem/Anexo 

(entrada e saída) 

54.758,04 657.096,48 3.285.482,40 

Portaria 
Garagem/Prédio 

(44 hrs semanais 
composto por 2 
vigilantes cada 

posto) 

1 Sede e  

1 Anexo 
25.796,62 309.559,44 1.547.797,20 

Total para as duas garagens 
129.439,82 

1.553.277,8
4 

7.766.389,20 

 
Abaixo é apresentado registro fotográfico da parte interna da garagem do edifício sede 
(capacidade de 43 carros) e de sua entrada/saída à via S2: 

 

Foto - Vista interna Garagem do Edifício Sede. 
Brasília, 07 de fevereiro de 2018. 

Foto - Guarita de entrada/saída da garagem para 
via S2. Brasília, 7 de fevereiro de 2018. 

 
Considerando-se a variação de necessidade de vigilância nas garagens do edifício do 
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Ministério (alta demanda no horário de expediente e baixa nos finais de semana e 
períodos noturnos), a alocação de dois postos de segurança armada 24h por dia de 
segunda-feira a domingo demonstra-se antieconômico. Não obstante essa alocação, o 
gestor destinou o posto de vigilância “Portaria garagem/prédio” apenas durante os 
horários de expediente do órgão (de segunda a sexta-feira, das 7:30 às 19:30h). Tal fato 
evidencia que o gestor corrobora o entendimento acerca da existência de oscilação da 
necessidade de vigilância. 

 
Frisa-se que o TCU (Acórdão nº 288/2014 – Plenário) tem jurisprudência que aponta 
para necessidade de que o dimensionamento das contratações visem a otimizar os 
postos de vigilância, extinguindo os não essenciais e definindo diferentes turnos aos 
postos das unidades, com o intuito de eliminar os de 12 x 36 horas que ficam ociosos 
nos finais de semana. 

 
Além disso, em fiscalização realizada em dia não útil (sábado, 14 de abril de 2018 às 
12:30 horas) e em período noturno (terça-feira, 17 de abril de 2018 às 22h), verificou-se 
que os portões das garagens estavam fechados, e que os vigilantes contratados não 
estavam nas guaritas, ponto que demonstra a desnecessidade de tais contratações em 
finais de semana e nos períodos noturnos. Abaixo são apresentados registros 
fotográficos a respeito desses fatos: 

 

Foto - Guarita e portão da entrada principal fechada do Mapa. Visão interna dificultada pela colocação 
de lonas pretas. Destaque para cancela aberta e portões fechados. Brasília, 14 de abril de 2018. 
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Foto - Guarita e portão da entrada e saída fechada do Mapa para via S2. Destaque para cancela aberta 
e portões fechados. Brasília14 de abril de 2018. 

Foto - Guarita e portão da entrada e saída fechados da garagem do edifício anexo do Mapa em dia não 
útil. Destaque para cancela aberta. Brasília, 14 de abril de 2018 (sábado, 12:30h) 

 

Foto - Registro Fotográfico do portão de acesso à via S2 e entrada da garagem do anexo em dia útil à 
noite. Brasília, 17 de abril de 2018 (terça-feira, 22h). 

 
A Unidade informou que os vigilantes ficam no interior das garagens, realizando a 
segurança interna da edificação. Entretanto, tendo em vista o fechamento dos portões 
à noite e aos finais de semana, poder-se-ia manter os postos de vigilância apenas para 
os horários de expediente do órgão ou, caso os estudos apontem a imprescindibilidade 
de ao menos um posto ininterruptamente em cada garagem, a supressão de dois postos 
noturnos e a alteração de dois diurnos para serem fornecidos de segunda-feira a sexta-
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feira, atribuindo economicidade ao contrato. 
 
Frisa-se que foi verificada a existência de controle de presença realizado de forma 
escrita e invariável (“ponto inglês”), sem data de assinatura das folhas de ponto e sem 
a assinatura do Encarregado da apuração da frequência, o que demonstra a fragilidade 
do controle. Nesse contexto, é importante ressaltar a Súmula nº 338 do TST, que possui 
a seguinte redação: 

 
“Os cartões de ponto que demonstram horários de entrada e saída uniformes 
são inválidos como meio de prova, invertendo-se o ônus da prova, relativo às 
horas extras, que passa a ser do empregador, prevalecendo a jornada da 
inicial se dele não se desincumbir”. 

 
Tal Súmula demonstra que não é considerado meio de prova tal documento, devido à 
sua fragilidade, podendo trazer responsabilizações ao empregador, o que, como 
consequência, pode trazer a União ao polo passivo de uma reclamação trabalhista 
(inciso V da Súmula 331 do TST). 

 
Assim, deve-se instituir ponto eletrônico para tal controle, como forma de tornar mais 
robusto o controle de frequência dos empregados e resguardar a Unidade de eventuais 
reclamações trabalhistas ajuizadas em face desses fatos. Além disso, a utilização apenas 
de sistema manual representa sérios riscos de pagamento de horas não trabalhadas, 
com evidentes prejuízos à quantidade e à qualidade dos serviços prestados. 

 
Destaca-se que a Unidade, em atenção a esse fato, apresentou à CGU a documentação 
em que solicitou à empresa contratada, em 12 março de 2018, a utilização de método 
biométrico de controle, e informou que a empresa está providenciando a implantação. 

 
No Inmet, são alocados doze postos de vigilância diurnos e dez noturnos, todos de 
segunda-feira a domingo, 24h por dia (em escalas de 12x36 horas) para 
biblioteca, Organização Meteorológica Mundial, Ombras e Ceplac. 

 
A Ceplac foi transferida para o 7º andar do Mapa. Por isso, segundo o gestor, tal posto 
foi remanejado para a parte interna da garagem do anexo, em frente ao rol de 
elevadores, tendo em vista a ocorrência de furtos de notebooks e outros equipamentos. 

 
Entretanto, como apresentado anteriormente, as garagens permanecem fechadas no 
período noturno e durante os finais de semana, o que possibilita ao gestor implantar 
sistema de vigilância eletrônica em tais localidades, em complemento aos postos de 
vigilância, reduzindo, assim, a quantidade de vigilantes contratados. 

 
Desta forma, cabe ao Ministério demonstrar a efetiva necessidade de tal posto de 
vigilância. Com sua retirada, será economizado o valor referente a um posto diurno (R$ 
12.221,29 mensalmente) e um noturno (R$ 13.689,51 mensalmente), totalizando R$ 
310.929,60 anualmente e R$ 1.554.648,00 quinquenalmente.  

 
Também não ficou demonstrada robustamente a necessidade de serem alocados três 
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postos diurnos e dois noturnos na guarita de entrada do Instituto de segunda-feira a 
domingo 24 horas diárias. 

 
Assim, a Unidade deve demonstrar a necessidade de três postos diurnos, tendo em vista 
que não há intensa circulação de veículos e que há o controle de apenas duas cancelas 
eletrônicas. Da mesma forma, deve-se demonstrar a necessidade de alocação de dois 
postos noturnos, tendo em vista o fechamento dos portões e a proximidade do Instituto 
com o 7º Batalhão de Polícia Militar (900 metros).  

 
Caso a Unidade retire um posto diurno (mantendo dois) e um noturno (mantendo um, 
já que não há entrada e saída de veículos), economizar-se-ia o montante de R$ 
310.929,60 anualmente e R$ 1.554.648,00. Abaixo é apresentado registro fotográfico da 
vista aérea do Instituto: 

 

 

Foto - Vista aérea do Inmet (fonte: Google Maps). 

 
Além disso, tendo em vista que a Unidade informou que está em fase de conclusão dos 
estudos de alocação dos postos na contratação dos serviços de vigilância, deve-se avaliar 
eventuais ocorrências de sombreamento das áreas cobertas por cada vigilante e a real 
necessidade de cada um dos postos, tendo por base demanda aferível objetivamente, 
demonstrando que os bens protegidos, a circulação de pessoas, as características do 
local ou quaisquer outras peculiaridades justificam convincente e robustamente o 
dimensionamento realizado para satisfação das necessidades da Unidade. 
 
Frisa-se que o TCU define com evento de risco a contratação de mais postos de trabalho 
que o necessário ou a contratação para períodos que não possuem demanda 
correspondente, o que ocasiona a onerabilidade demasiada do contrato devido a 
deficiências no planejamento dos tipos e quantidades dos postos de trabalho (TCU - 
Contratação de Serviços Terceirizados – Riscos e Controles).   
 
Além disso, o Tribunal orienta que se realizem estudos, com base nas necessidades 
específicas de cada unidade, visando otimizar a ocupação nos postos de vigilância de 
forma a extinguir aqueles que não forem essenciais, substituir por recepcionistas 
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aqueles que tenham como efetiva atribuição o atendimento ao público e definir 
diferentes turnos, visando eliminar postos de escala 12x36 que ficam ociosos nos finais 
de semana ou noturnamente. 
 
Assim, a Unidade deve incluir em seus estudos para a nova contratação a possibilidade 
de substituição de postos de vigilância por agentes de portaria ou de recepção, com 
vistas a atender os princípios da economicidade e da eficiência, considerando a 
diferença remuneratória e todas as despesas adicionais que derivam dela (adicional de 
periculosidade, benefícios sociais e remuneração da empresa contratada), entre os dois 
cargos, sem prejuízo de eficiência nas atividades. 
 
Assim, verifica-se que o contrato que contempla os postos de vigilância para o Mapa e 
Inmet pode ser aperfeiçoado de modo a adequá-lo às reais necessidades das unidades 
de acordo com as características dos turnos (diário e noturno) e dia de prestação dos 
serviços (úteis e não úteis). Além de alocação conforme as necessidades da Unidade, o 
que pode proporcionar a seguinte economia anual e quinquenal (prazo máximo de 
contratos de serviços contínuos): 

 

Postos de 
Vigilância 

Alteração contratual 
Economia 
Potencial 

Anual 

Economia Potencial 
Quinquenal 

Mapa - 
Almoxarifado do 

Edifício-Sede Mapa 

Retirada de um posto noturno 
(12 x 36 hrs) 

R$ 164.274,12 R$ 821.370,60 

Mapa - Garagens 
dos edifícios sede e 

anexo do Mapa 

Alteração de dois postos 
diurnos para a escala de 

segunda-feira a sexta-feira e 
retirada de dois postos 

noturnos.  

R$ 
328.548,24* 

 

 

R$ 1.642.741,20 

INMET – Retirada 
do Posto da Ceplac 

Retirada de um posto diurno 
(12 x 36 hrs) e um noturno (12 x 

36 hrs) 
R$ 310.929,60 R$ 1.554.648,00 

Inmet – Diminuição 
postos da guarita 

de entrada 

Retirada de um posto diurno 
(12 x 36 hrs) e um noturno (12 x 

36 hrs) 
R$ 310.929,60 R$ 1.554.648,00 

Total 
R$ 

1.114.681,56 
R$ 5.573.407,80 

* valor referente apenas à retirada dos postos noturnos, tendo em vista que o Contrato analisado não 
contém postos de 12 x 36 horas de segunda-feira a sexta-feira. 

 

Em resposta a esses fatos, a Unidade informou que a contratação está em estudo 
para eventuais readequações e que, tendo em vista que a vigência se encerra em 23 
de dezembro de 2018, estão sendo realizados estudos preliminares para a nova 
contratação, a qual, segundo o gestor, será realizada de forma a aumentar a 
eficiência e economicidade, por meio de alterações nos tipos e quantitativos de 
postos contratados, alteração de postos para armas não letais, aumento na 
eficiência na alocação, reforço no circuito eletrônico de vigilância, entre outros 
aperfeiçoamentos. Desta forma, a CGU irá acompanhar as providências adotadas 
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pelo gestor para aumentar a eficiência e a economicidade na contratação de 
serviços de vigilância. 

 

Recomendações (achado 21) 

 

Recomendação 1: Avaliar as alterações contratuais propostas quanto ao 
quantitativo e à alocação dos postos de vigilância, bem como eventuais 
substituições por outros tipos de postos no Ministério, fundamentando eventuais 
manutenções, em razão dos custos associados.  

 

Recomendação 2: Implantar controle eletrônico de frequência dos prestadores de 
serviços de vigilância. 

 

22. Contratação de Serviços de transportes com exigências 
antieconômicas.  

 

Foi analisado o Contrato nº 3/2017, celebrado em 1º de fevereiro de 2017 com a 
empresa IMaster Serviços Ltda, cujo objeto era a contratação de locação de serviços 
de transporte, com e sem motorista, para execução dos serviços de transporte de 
autoridades, servidores e pequenas cargas. 

 

Para os veículos de representação e de serviços comuns, foi feita a exigência de que 
possuíssem no máximo um ano de uso e de no máximo cinco e dez mil quilômetros 
rodados, respectivamente. 

 

O contrato também possuía cláusula de disponibilização de todos os automóveis 
pela empresa 24 horas por dia, inclusive aos sábados, domingos e feriados. A 
disponibilização dos veículos no formato adotado pelo Mapa encarece o custo da 
contratação, restringe a competitividade e não aumenta a qualidade dos serviços; 
já que é responsabilidade da empresa terceirizada disponibilizar os serviços de 
forma satisfatória sempre que solicitados e que, a priori, a demanda pelos serviços 
é menor em dias sem expediente.  

 

O gestor apresentou manifestação informando que a disponibilização de veículos e 
motoristas por 24 horas diárias não representou custo adicional, visto que a métrica 
adotada é o pagamento por distância utilizada. Entretanto, mesmo que tenha sido tal 
métrica, a empresa contratada adiciona tal valor ao custo da distância percorrida, tendo 
em vista seus maiores custos operacionais.   

 

O Contrato possuía, ainda, cláusula que permitia a utilização de créditos em 
quilômetros, caso a distância utilizada fosse menor que a franquia contratada. Tais 
créditos deveriam ser utilizados apenas no curso da vigência anual do contrato. 

 

Para tal contratação, foi apresentada planilha de cálculo utilizada para contratação 
dos serviços de transporte, a qual apresentava o quantitativo utilizado durante 12 
meses anteriores à contratação. Tal fato demonstra que o gestor realizou estudo 
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para levantar o quantitativo necessário.   

 

Entretanto, mesmo com a realização de tal estudo, foi verificada subutilização da 
quilometragem franqueada e, consequentemente, a criação de créditos em todos 
os meses analisados (março a novembro de 2017), sendo em média utilizado apenas 
67,6% da franquia mensal contratada.  

 

Abaixo é apresentada tabela com a franquia paga e a utilizada durante o período 

analisado: 

Tabela - Quilometragem Efetiva Veículos Institucionais – Mapa 

Mês Franquia 

Contratada 

Franquia 

Utilizada 

Saldo 

Gerado 

03/2017 7.500 5.679 1.821 

04/2017 7.500 4.723 2.777 

05/2017 7.500 5.677 1.823 

06/2017 7.500 5.090 2.410 

07/2017 7.500 4.514 2.986 

08/2017 7.500 5.382 2.118 

09/2017 7.500 4.274 3.226 

10/2017 7.500 4.994 2.506 

11/2017 7.500 5.264 2.236 

Total 67.500 45.597 21.903 

% do Total 100% 67,6% 32,4% 

 

Tal fato, segundo o gestor, pode ter ocorrido devido à adesão ao Modelo de transportes 
“TaxiGov”, o que diminuiu a quantidade necessária de utilização do contrato de 
transporte institucional. Em adição, o gestor afirma que a alteração na forma de 
prestação de serviços, que deixou de ser baseada na utilização de veículos próprios para 
utilização de TaxiGov e contratação de frota terceirizada, permitiu a economia de R$ 
76.369,78 mensais. 

 
Importa registrar que o gestor apresentou Termo Aditivo de 31 de janeiro de 2018 ao 
Contrato nº 3/2017, em que foi reduzida a franquia dos cinco veículos institucionais para 
7.000 km. Em adição, houve a tentativa de supressão de todos os veículos institucionais, 
tendo em vista a utilização do TaxiGov pelo Ministério. Entretanto, após impetração de 
mandado de segurança pela contratada, foi decidido liminarmente que tal supressão era 
indevida, tendo em vista ser superior aos 25% permitidos para as supressões unilaterais, 
conforme artigo 65 da Lei nº 8.666/93. 
 
Com base nessas informações, verifica-se que o gestor envidou esforços para a 
economia de recursos do Ministério. Considerando que o término da vigência contratual 
está previsto para 31 de janeiro de 2019, o gestor deverá adotar medidas para suprimir 
tais veículos da execução contratual de forma consensual (tendo em vista o limite de 
supressão unilateral de 25% determinado pela Lei nº 8.666/93) ou realizar nova licitação 
que corresponda às necessidades do Órgão e obedeça ao disposto no Decreto nº 
9.287/2018, de 15 de fevereiro de 2018, quando ocorrer o término da vigência do 
Contrato. 
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CONCLUSÃO 
Este relatório apresenta o resultado do trabalho de auditoria da CGU sobre a gestão, do 
exercício de 2017, da Secretaria-Executiva do Mapa, das Secretarias Finalísticas do 
Ministério e das unidades descentralizadas.  

No âmbito da Defesa Agropecuária, verificou-se a atuação insuficiente da SDA para 
qualificar o acompanhamento das unidades descentralizadas do Ministério nas ações de 
produtos de origem animal. O órgão central permanece sem informações qualificadas 
quanto à efetiva realização das inspeções/fiscalizações, seus resultados e as ações 
adotadas junto aos frigoríficos para a solução das não conformidades. Esta CGU não 
desconsidera o esforço empreendido pela Unidade para o desenvolvimento das 
funcionalidades no sistema corporativo, mas entende que as fragilidades apontadas 
deveriam ter sido ao menos mitigadas com outras providências de curto prazo. 

Ainda no escopo da SDA, evidenciou-se a manutenção de apontamentos realizados 
sobre o registro de agrotóxicos ao final do exercício de 2014. Tal situação abrange não 
somente as questões relacionadas ao gerenciamento do fluxo de análise e a 
padronização das comunicações com os demais órgãos intervenientes (Anvisa e Ibama), 
onde o registro de agrotóxicos permanece sendo realizado de modo pouco coordenado 
entre os órgãos, que utilizam sistemas distintos com interlocução fragilizada. Há, 
também, morosidade em ações de responsabilidade singular da Unidade, quanto à 
publicidade dos atos da Secretaria de Defesa Agropecuária acerca dos pedidos de 
registro solicitados e autorizados, informações essenciais para o controle social e pelas 
partes interessadas. 

Finalmente, quanto à gestão de taxas e multas em defesa agropecuária, foi verificada a 
necessidade de atualização das taxas cobradas na classificação de produtos de origem 
vegetal e do valor das multas cobradas nas atividades de defesa agropecuária que, nos 
valores atuais, são incompatíveis com a gravidade dos fatos apurados na 
inspeção/fiscalização e o valor da multa, mitigando o efeito inibidor esperado com as 
penalidades aplicadas. 

No âmbito do Funcafé, observou-se melhorias relevantes na gestão da SPA/Mapa em 
função da substituição do controle por meio de planilhas pelo recém implantado sistema 
Funcafé, permitindo maior controle sobre a alocação dos recursos e o cálculo dos 
valores devidos ao Fundo pelas Instituições Financeiras. Ressalta-se que a unidade ainda 
necessita avançar no que tange à maior clareza sobre a finalidade do uso dos recursos 
contratados com a linha de estocagem, onde o uso de valores contratados em finalidade 
distinta do estabelecido no Manual de Crédito Rural foi evidenciado em trabalho 
anterior desta CGU. 

Quanto às transferências voluntárias, o MAPA não instituiu práticas relacionadas à 
governança e à gestão de contratos de repasse do Ministério, contribuindo para a baixa 
efetividade do processo. O Ministério deve fortalecer a governança sobre os contratos 
de repasse a fim de alinhar a execução das transferências às políticas conduzidas pelo 
MAPA, obter clareza quanto aos resultados alcançados por meio das transferências e à 
contribuição para a agropecuária local, além de criar instrumentos que facilitem a 
aferição da regularidade das aquisições realizadas com recursos federais.  
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Quanto à gestão dos contratos firmados pelo Ministério, nos últimos anos foi expedido 
um alto número de recomendações ao MAPA pela CGU em virtude de inadequado 
dimensionamento das contratações de bens e serviços. Em análise para verificar se o 
processo de planejamento de licitações e contratos está sendo realizado de acordo com 
os critérios estabelecidos na Instrução Normativa n° 05/2017, observou-se o 
engajamento da Unidade para a adequação às inovações decorrentes do referido 
normativo. Dessa forma, espera-se o aprimoramento do processo de planejamento e 
dimensionamento das contratações de bens e serviços, de forma a garantir a 
economicidade das contratações pela adequada avaliação da necessidade, utilidade e a 
quantidade do objeto/serviço a ser adquirido.  

No que concerne à execução contratual, não foi verificado o estabelecimento de 
parâmetros e dados objetivos que suportem as demandas definidas nas Ordens de 
Serviço emitidas na execução do Contrato 21/2016, para prestação de serviços de 
teleatendimento e atendimento presencial ao cidadão e servidores do Ministério da 
Agricultura Pecuária e Abastecimento, assunto objeto de recomendação em relatório 
anterior. Além disso, evidenciou-se o pagamento indevido no âmbito do contrato, cujos 
valores podem chegar a R$ 752.227,20, tendo em vista falha relevante na sua 
formalização. 
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ANEXOS 
I – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA E ANÁLISE DA 
EQUIPE DE AUDITORIA  

Achado n° 1 - Baixo nível de maturidade do processo de monitoramento dos projetos 
estratégicos. 

 
Mediante Memorando nº 44/2018/CGPLAN/DA/SE/MAPA, constante do Processo SEI 
21000.018463 2018-35, a Unidade informou: 

“(...)  

1. Quanto ao início tardio do monitoramento dos projetos estratégicos, é válido informar 
que o processo de elaboração do atual PE terminou no final do primeiro semestre de 
2016, coincidindo com o impeachment da Presidente da República à época (em seguida, 
houve troca de todos os componentes da alta liderança do Ministério, inclusive boa parte 
dos cargos da área técnica). Após esse fato, e com a perspectiva de outros 
direcionamentos por parte da nova administração, detectou-se que parte dos projetos 
poderiam sofrer alterações. Nesse cenário, a partir do final do segundo semestre de 
2016, iniciou-se o processo de revisão dos projetos, sendo que a maioria passou por 
alteração de escopo. Em seguida, com o trabalho de revisão de escopo concluído, 
procedeu-se o monitoramento da execução dos projetos, iniciado no primeiro trimestre 
de 2017 (Memorando de 19 de maio de 2017, conforme processo SEI). 

(...) 

3. Quanto à ausência de informações importantes para avaliação do desempenho e 
progresso dos projetos estratégicos, informa-se que o processo de revisão dos projetos 
não surtiu o efeito desejado, principalmente em relação à complementação das 
informações do PGP (orçamento previsto, preenchimento correto do cronograma, 
determinação das entregas e execução das etapas), donde uma parcela das áreas 
técnicas não inseriu as informações conforme solicitado, ou apenas repetiu as 
informações anteriormente prestadas, assunto que também será tratado na RAE.  

4. Ademais, faz-se importante acrescentar que o processo de Monitoramento dos 
Projetos Estratégicos está em fase de transição, sendo que essa competência, ainda em 
2018, será absorvida pelo Escritório de Projetos, ora em implementação, vinculado à 
Coordenação-Geral de Desenvolvimento Institucional – CGDI/DA/SE/MAPA. Nesse 
contexto, é fundamental ressaltar que a CGDI está adquirindo expertise através de 
consultoria contratada para aquele fim. A CGDI informou que dentre os produtos já 
entregues referentes ao Projeto Estratégico de “Implementação do Escritório de 

Projetos”, sob patrocínio do Diretor de Administração e do Secretário-Executivo desta 
pasta, destaca-se a Metodologia de Gestão de Projetos, Programas e Portifólio. Além de 
conter alinhamentos conceituais e promoção das boas práticas de gestão de projetos, a 
Metodologia contém formulários (artefatos) que objetivam a padronização e o maior 
compromisso com as prestações de informações pelos Gerentes de Projetos. 
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5. Ainda segundo a Coordenação-geral, a metodologia também conterá os Processos de 
cada etapa do Ciclo de Vida dos Projetos e do Monitoramento. Cabe observar que, no 
presente momento, já foi definida a equipe que será responsável pelo apoio na 
implementação e acompanhamento dos projetos estratégicos. Os instrumentos citados 
estão em fase de alinhamento final no Órgão para posterior institucionalização e foram 
construídos com base no PMBOK (Project Management Body of Knowledge), em 
consonância com as expectativas de diversos setores do Ministério, Gerentes de Projeto 
e a Alta Administração do Órgão. (...)” 

Considerando-se a revisão dos projetos estratégicos do órgão, no segundo semestre de 
2016, em virtude das trocas de liderança e reestruturação do órgão, acata-se a 
justificativa para o início tardio do seu monitoramento, que se deu no primeiro semestre 
de 2017. A unidade reconheceu que houve falta de informações importantes para 
adequada avaliação do desempenho e progresso dos projetos estratégicos, porém 
ressalta que o processo de monitoramento dos projetos estratégicos encontra-se em 
fase de reestruturação, contando com consultoria especializada para o fim, em que 
estão sendo produzidos artefatos para aprimoramento da gestão de projetos no órgão. 
Mantém-se a recomendação à Unidade a fim de possibilitar o acompanhamento da 
implementação das novas medidas e verificar as suas implicações práticas. 

Após Reunião de Busca Conjunta de Soluções, a unidade se manifestou por e-mail, 
conforme a seguir: 

“No tocante a recomendação sobre o aprimoramento do processo de monitoramento e 
controle dos projetos estratégicos, a Coordenação-Geral de Planejamento entende como 
pertinente que seja mantida recomendação quanto ao acompanhamento do órgão de 
controle sobre esse processo.  

Foi realizada Reunião de Análise da Estratégia (RAE), conforme pode-se verificar no 
Processo SEI N° 21000.020826/2018-01, onde foram analisados e avaliados os 
elementos que compõe a estratégia e em especial, todos os projetos estratégicos do 
MAPA. A partir desse evento todas as áreas técnicas informaram a alta gestão acerca 
do andamento dos projetos bem como seu plano de ação, através de preenchimento do 
instrumento de controle enviados pela CGPLAN. Salienta-se que nesse processo 
encontra-se o memorando de convocação, lista de presença, memória de reunião e 
outros documentos referentes às atividades das unidades técnicas sobre o assunto.  

É importante destacar que o processo de Monitoramento dos Projetos Estratégicos está 
em fase de transição, sendo que essa competência, ainda em 2018, será absorvida pelo 
Escritório de Projetos, vinculado à Coordenação-Geral de Desenvolvimento Institucional 
– CGDI/DA/SE/MAPA que está trabalhando juntamente a consultoria para consolidação 
da nova metodologia do Escritório de Projetos, conforme consta na resposta a 
Solicitação de Auditoria n° 201800538/18.”  

 

 
Achado n° 3. Diferenças, em termos de estrutura e procedimentos, na recepção e no 
processamento dos produtos de origem bovina destinados à exportação em relação 
aos produtos destinados ao consumo interno. 
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Em reposta ao fato de existirem diferenças, em termos de estrutura e procedimentos, 
na recepção e no processamento dos produtos de origem bovina destinados à 
exportação em relação aos produtos destinados ao consumo interno, o Ministério 
apresentou, por meio da Nota Técnica nº 
3/2018/DIAN/CGCOA/DIPOA/MAPA/SDA/MAPA, as seguintes manifestações: 
 
“Inicialmente informamos que o DIPOA/SDA/MAPA, (...), vem realizando adequações 
normativas e aperfeiçoamento de procedimentos operacionais do serviço de fiscalização 
de modo a otimizar sua capacidade operacional e promover ajustes em seu quadro 
técnico. 

Em seguida relatamos as ações do departamento adotadas neste sentido. 

1. Publicação do Decreto nº 9.013 de 29/03/2017: revisou completamente o RIISPOA 
promovendo alterações substanciais no seu texto quanto à compatibilização com o 
Código de Defesa do Consumidor, com o SUASA, legislações da ANVISA e demais 
normativas nacionais e internacionais; incorporação dos preceitos de bem-estar animal 
e de rastreabilidade; simplificação do processo de registro dos estabelecimentos; 
atualização das classificações dos estabelecimentos e produtos sujeitos à inspeção; 
definição dos procedimentos de análises fiscais para combate à fraude e controle dos 
processos produtivos; aprimoramento das instruções para constituição de processos 
administrativos decorrentes das ações de inspeção e fiscalização; sistematização do rito 
processual referente à autuações e sanções, assim como definição clara das penalidade 
passíveis de aplicação em função da irregularidade cometida; otimização do processo de 
aprovação de rotulagem e alteração na forma de execução das atividades de inspeção, 
o que contribuirá para a otimização dos recursos humanos disponíveis no Departamento 
de Inspeção de Produtos de Origem Animal – DIPOA/SDA/MAPA por meio do conceito 
de definição de responsabilidade deixando claro as atribuições das empresas e do Serviço 
Oficial. 

2. Publicação da Norma Interna nº 1/DIPOA/SDA de 09/03/2017: Aprovou modelos de 
formulários e estabeleceu as frequências e as amostragens mínimas a serem utilizadas 
na inspeção e fiscalização (...), bem como o manual de procedimentos. 

3. Publicação da Norma Interna nº 2/DIPOA/SDA de 09/03/2017: Estabeleceu modelos 
de relatórios de auditoria e supervisão a serem utilizados pelo Serviço Oficial em 
estabelecimentos registrados (SIF) ou relacionados (ER) e de plano de ação. Por meio do 
Memorando-Circular nº 26/2016/CGI/DIPOA/SDA/GM/MAPA de 16/03/2016 foi 
consolidada a frequência mínima de supervisão em estabelecimentos registrados (SIF) a 
ser considerada para execução pelo SIPOA/SISA/SIFISA com base no tipo de regime de 
inspeção (permanente ou periódica) ou com base nos acordos sanitários firmados com 
países ou blocos de países importadores por área específica. (...) 

4. Publicação de Programas Oficiais de Controle: Os programas especiais elencados 
pelo DIPOA foram desenvolvidos, (...), por meio de estabelecimento de planos amostrais 
estatisticamente delineados para que as amostras representassem o universo dos 
produtos e categorias de produtos elaborados nos estabelecimentos registrados e 
relacionados junto ao SIF, de forma a possibilitar o levantamento das prevalências dos 
parâmetros analisados. 



 

68 
 

4.1. Programa Nacional de Controle de Patógenos (PNCP): Este programa foi 
desenvolvido visando identificar a prevalência dos patógenos de importância em saúde 
pública em produtos de origem animal sob inspeção federal, avaliar os controles de 
processo adotados pelos estabelecimentos e gerenciar o risco a fim de preservar a 
segurança alimentar. 

4.2. Programa de Avaliação de Conformidade de Padrões Físico-químicos e 

Microbiológicos de Produtos de Origem Animal Comestíveis (PACPOA): (...) tem como 
objetivos a obtenção de dados para verificar o índice de conformidade de produtos de 
origem animal, a avaliação dos controles de produtos e de processos realizados pelos 
estabelecimentos e subsidiar o gerenciamento de risco pelo DIPOA. 

(...) 

5. Publicação da Portaria nº 99 de 12/05/2016: Promoveu um reordenamento 
organizacional do DIPOA com base em processos o que propiciou a racionalização das 
competências técnicas promovendo maior harmonização e padronização dos 
procedimentos operacionais, com menos trâmites processuais e retrabalho dos 
envolvidos em avaliação das diversas demandas. (...) 

6. Publicação do Decreto n° 9.250, de 26 de dezembro de 2017: que (...) promoveu, entre 
outros temas, a regionalização dos Serviços de Inspeção de Produtos Origem Animal 
(SIPOAs) que responderão diretamente ao DIPOA, caracterizando a verticalização das 
atividades de inspeção e fiscalização de produtos de origem animal. 

7. Publicação da Portaria n° 562, de 11 de Abril de 2018, artigo 142, aprova o regimento 
interno da secretaria executiva (SE/MAPA), que promoveu alteração da estrutura 
organizacional onde continuamos com a organização por processos de trabalho, porém 
se estabeleceu a vinculação dos dez SIPOAs na estrutura regimental do DIPOA. A nova 
estrutura regimental visa ampliar a harmonização de procedimentos, a otimização de 
recursos humanos, a melhoria de processos e a eficácia na prestação de serviços. Essa 
nova estrutura cria à Divisão de auditorias de estabelecimentos, onde esta divisão será 
a responsável por promover e avaliar a execução das atividades de auditoria de 
estabelecimentos de produtos de origem animal e do serviço de inspeção federal atuante 
nos mesmos, acompanhando a execução das metas de auditoria de estabelecimentos e 
definir os elementos de avaliação, harmonizando os procedimentos de auditoria nos 
estabelecimentos”. 
 
A Unidade informou, ainda, medidas adotadas com vistas a adequar o quadro de 
pessoal, tais como a elaboração de estudos, publicações e solicitações às instâncias 
superiores, e a realização de concurso público destinados ao preenchimento de vagas 
em estabelecimentos submetidos à inspeção permanente. 
  
Em relação às diferentes exigências dos mercados exportadores: “(...) ressaltamos que 
a legislação nacional referente aos produtos de origem animal não é mais branda ou 
menos exigente que a legislação internacional equivalente, no que se refere ao rigor dos 
controles sanitários e requisitos sanitários de produção e, embora alguns países 
possuam requisitos adicionais de produção para amparar a certificação sanitária 
internacional, exigindo, por exemplo, determinadas análises ou controles 
microbiológicos não previstos em nossa legislação, esse fato, isoladamente, não implica 
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em exigência ou qualidade superior dos produtos exportados, nem tampouco segurança 
adicional à população do país estrangeiro, frente ao consumidor brasileiro. 

Ressaltamos que os programas de controle oficiais se aplicam a todos os 
estabelecimentos sob registro no Serviço de inspeção Federal”. 
 
Da análise das informações apresentadas, observa-se que o Ministério vem realizando 
adequações normativas e aperfeiçoando os procedimentos operacionais do serviço de 
fiscalização e inspeção. 
 
No que tange às diferenças identificadas, em termos de estrutura e procedimentos, na 
recepção e no processamento dos produtos de origem bovina destinados à exportação 
em relação aos produtos destinados ao consumo interno, a Unidade não apresentou 
informações técnicas que justificassem a desconsideração das exigências para o 
mercado interno, limitando-se a informar que o fato de alguns países possuírem 
requisitos adicionais de produção para amparar a certificação sanitária internacional, 
isoladamente, não implica em exigência ou qualidade superior dos produtos 
exportados, nem tampouco segurança adicional à população do país estrangeiro, frente 
ao consumidor brasileiro. 
 
5. Avaliação do cumprimento das recomendações da CGU – Registro de Produtos de 
Uso Veterinário – Relatório nº 201405528. 
 
Em relação à Recomendação “Priorizar a criação de sistema de informática com acesso 
público com vistas à transparência e a manutenção dos controles referentes ao 
ordenamento e organização dos pedidos de registro e alteração de produtos de uso 
veterinário”, a CPV/DFIP apresentou as seguintes informações, em 26/12/2017: 

“Com a implantação do sistema Sipeagro através da IN 34/2015, todas as solicitações 
de registro e alterações de registro de produtos de uso veterinário passaram a ser feitas 
através do referido sistema e lá as solicitações encaminhadas são apresentadas para o 
Mapa em ordem cronológica de envio. Com uma ferramenta de BI (Business Inteligence: 
QLIK VIEW) adquirida pelo Mapa e pronta para ser utilizada é possível, desde já, publicar 
a lista de solicitações pendentes de análise, por ordem cronológica.  

Ocorre, no entanto, que os processos que já tramitavam no Mapa antes da implantação 
do sistema também estão sendo inseridos no Sipeagro justamente porque o sistema 
confere maior celeridade à análise. Portanto, no Sipeagro existem solicitações de 
registro novas e solicitações de registro referentes à processos protocolados antes da 
implantação do sistema. E são essas últimas que estão sendo distribuídas para análise, 
de modo que a ordem cronológica de envio das solicitações no sistema ainda não está 
sendo seguida.  

Com a organização do arquivo que está em andamento, esta coordenação objetiva 
dispor da lista de processos físicos pendentes de análise para torná-la pública. Ocorre 
que a organização também está esbarrando em dificuldades sobretudo pela falta de 
recursos humanos. Considerando os recursos disponíveis atualmente, podemos afirmar 
que antes de 31 de dezembro de 2018 não é possível publicar a lista de processos físicos 
pendentes de análise.  
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Cumpre esclarecer que atualmente estamos distribuindo para análise solicitações do 
Sipeagro referentes à processos físicos protocolados em 2013 e 2014. Até que a 
organização do arquivo seja concluída e tenhamos a lista exata dos processos pendentes 
de análise, por ordem cronológica de entrada, a distribuição para análise está sendo 
feita baseada em planilha construída com informações fornecidas pelas próprias 
empresas em resposta à solicitação desta coordenação.  

Considerando que temos mais de dois mil processos físicos ainda pendentes de análise 
(que já foram identificados e planilhados durante esse processo de organização do 
arquivo) e considerando o número extremamente reduzido de Fiscais que atuam na área 
de produtos veterinários, a ordem cronológica de envio de solicitações via Sipeagro só 
poderá ser seguida dentro de, no mínimo 3 anos”. 

Posteriormente, por intermédio do Memorando n° 
4141/2018/CPV/DFIP/MAPA/SDA/MAPA, de 27 de abril de 2018, apresentou 
considerações relacionadas ao empenho da Unidade e às dificuldades de organização 
dos processos, bem como o cronograma detalhado das atividades, com prazo de 
conclusão de organização dos processos e do arquivo para abril de 2019. Informou, 
ainda, ter acionado outros departamentos para liberação de funcionários 
administrativos para realização de força tarefa, e que a medida não foi efetiva, visto que 
os demais departamentos também estão com déficit de profissionais administrativos.  

Verificou-se que o Sipeagro foi implementado pela Unidade e que é possível a emissão 
de relatórios e listas dos pedidos de registros (a analisar, em análise, deferidos, etc.) 
ordenados cronologicamente. O acesso é franqueado aos servidores do Mapa e às 
empresas pleiteantes. 

O Ministério utiliza, complementarmente, o sistema SEI para realizar o processo de 
análise do pleito, incluindo a emissão de pareceres, comunicados, etc. Assim, a gestão 
do processo é feita, de modo conjunto, nos sistemas Sipeagro e SEI. 

Em adição, em que pese os processos eletrônicos estarem ordenados pela data de 
entrada no Sipeagro, não se verificou a publicação dessas listas no site do Ministério. 
Ademais, as filas de pedidos de registros dos processos físicos também não estão 
publicadas no site. 

A não publicação das filas ordenadas dos pedidos de registro diminui a transparência 
dos atos da CPV/DFIP, prejudicando o controle social e o acompanhamento por parte 
das empresas do processo de registro e alterações dos produtos de uso veterinário. 

Em relação à organização do arquivo e consequente ordenamento da fila dos processos 
de pedidos em meio físico, anteriores ao Sipeagro, constatou-se que a Unidade vem 
empreendendo esforços para regularizar as falhas constatadas pela CGU na auditoria 
realizada em 2014.  

Não obstante, da análise da planilha disponibilizada pelo Mapa contendo informações 
sobre os processos físicos, constatou-se que para os produtos farmacêuticos, que 
correspondem a grande maioria dos pleitos, o preenchimento da data está sendo 
realizado de forma parcial – consta somente o ano, não sendo detalhado o dia e mês do 
pedido. Essa forma de preenchimento permite a ocorrência de distribuição de processos 
físicos para análise sem respeitar a ordem cronológica dos pedidos. 
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Achado nº 6. O valor das Taxas de Classificação de Produtos de Origem Vegetal 
Importados e do Registro Nacional de Sementes e Mudas – Renasem não reflete o 
custo do serviço prestado pelo Mapa. 

Por meio da Informação nº 49/CSM/DFIA/SDA/MAPA disponibilizada no Processo SEI nº 
21000.022845/2018-63, a Unidade apresentou a seguinte manifestação quanto às taxas 
do Renasem: 

“Diante dos apontamentos da equipe de auditoria da CGU, esta Coordenação entende 
que uma alternativa viável para estabelecer uma metodologia objetiva para atualização 
das taxas aplicadas aos serviços decorrentes do RENASEM e a sua periodicidade de 
atualização mediante publicação de ato normativo, seria a constituição de grupo de 
trabalho para estimar os custos da consecução de tais serviços pelo MAPA, 
contemplando pessoal, passagens, diárias, combustível, veículos, tempo, entre outros 
fatores que oneram o ESTADO, e que muito provavelmente não são supridos pela 
contrapartida prestada pelos contribuintes por meio das taxas atualmente aplicadas ao 
RENASEM. Caso a SDA considere tal alternativa viável, o grupo deverá ser constituído 
por Auditores Fiscais Federais Agropecuários (AFFAs) que atuam na fiscalização de 
sementes e mudas nas Unidades da Federação. Nesse sentido, esta Coordenação 
necessitará do apoio do Departamento de Fiscalização de Insumos Agrícolas – DFIA, da 
Secretaria de Defesa Agropecuária – SDA e da Secretaria Executiva – SE, no sentido de 
viabilizar os meios e recursos adequados para subsidiar o trabalho do grupo, assim como 
realizar as reuniões que se fizerem necessárias para discussão da norma que tratará da 
atualização das taxas do RENASEM.”. 

Nota-se que o Gestor corrobora o fato de que as taxas do Renasem não refletem o custo 
do serviço prestado pelo Mapa, apresentando, como alternativa para estabelecer uma 
metodologia objetiva para atualização das taxas, a constituição de grupo de trabalho 
para estimar os custos empreendidos na prestação dos referidos serviços. Tal 
providência poderá ser acompanhada no âmbito do Plano de Providências Permanente 
– PPP da CGU. Assim como, já estão em monitoramento as recomendações exaradas 
pelo Relatório da CGU nº 201701255, que se referem à atualização dos valores das taxas 
da defesa agropecuária e o estabelecimento de procedimentos internos visando 
garantir a periodicidade e a tempestividade da revisão dos normativos. 

 

Achado nº 8. Oportunidades de melhoria no processo de fiscalização das atividades do 
Renasem. 

Por meio da Informação nº 49/CSM/DFIA/SDA/MAPA disponibilizada no Processo SEI nº 
21000.022845/2018-63, a Unidade apresentou as seguintes manifestações em relação 
a trechos do Achado de Auditoria: 

“Quanto à afirmação constante do documento "Citam-se, como exemplo, a SFA/MT, que 
possui dois AFFA na área de sementes e mudas, e a SFA/SP, que conta com dez AFFA na 
mesma área, as quais não realizaram fiscalização alguma em campos de produção de 
sementes no período de exame, embora exista essa distinção no quantitativo de pessoal. 
Assim, resta evidenciado que a força de trabalho não foi fator determinante para 
distribuição das ações de fiscalização", cabe a esta Coordenação realizar os seguintes 
esclarecimentos: a comparação em números absolutos do efetivo da fiscalização de 
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sementes e mudas entre Unidades da Federação sem considerar qualquer outro fator é 
inadequada para se concluir que a força de trabalho não foi determinante na distribuição 
das ações de fiscalização. A SFA/SP é responsável pela análise e deferimentos da maioria 
dos pedidos de importação e exportação de sementes e mudas do País, o que demanda 
significativo empenho de sua força de trabalho na área de sementes e mudas, além de 
gerir um número significativo de RENASEMs (cerca de 3.500) e de ter uma significativa 
demanda de fiscalização da produção de mudas, quando comparada à SFA-MT. Já a SFA-
MT recebe um número muito menos significativo de pedidos de importação e exportação 
de sementes e mudas e tem sob sua responsabilidade cerca de 2.000 RENASEMs, além 
de ter as atividades de produção voltadas predominantemente para sementes de 
espécies de grandes culturas agrícolas e forrageiras. Portanto, se a força de trabalho da 
SFA-SP tem que, necessariamente, dedicar-se mais a determinadas atividades de 
fiscalização (importação e exportação, inscrições e credenciamentos no RENASEM, por 
exemplo) que demandam tempo e recursos em detrimento da fiscalização de campos de 
produção de sementes, a premissa de que o efetivo de pessoal não foi determinante para 
consecução das ações não pode ser considerada correta. Novamente, destacamos o 
estudo sobre a necessidade de AFFAs para as áreas técnicas do MAPA, realizado pelo 
Departamento de Gestão Estratégica da Secretaria Executiva – DGE/SE/MAPA, em 2016, 
o qual indicou que o efetivo de AFFAs para a manutenção mínima das atividades de 
fiscalização de sementes e mudas, visando o atendimento de metas adequadas, seria da 
ordem de aproximadamente 140 (cento e quarenta). Para a SFA-MT, por exemplo, que 
possui apenas 2 (dois) AFFAs na área de sementes e mudas, é necessário o mínimo de 7 
(sete) AFFAs para executar minimamente as atividades dessa área de maneira 
satisfatória. Na SFA-SP, esse número seria da ordem de 20 (vinte) AFFAs para uma 
equipe, atualmente estimada em 10 (dez) AFFAs, distribuídos pelas unidades 
descentralizadas do Estado. A partir desses dados, é possível realizar uma comparação 
mais fidedigna: que a força de trabalho em sementes e mudas na SFA/MT é da ordem 
de 29% da necessária para atender adequadamente à fiscalização de sementes e mudas; 
que a força de trabalho em sementes e mudas na SFA/SP é da ordem de 50% da 
necessária para atender adequadamente à fiscalização de sementes e mudas; que as 
demandas da fiscalização de sementes e mudas são distintas em cada Unidade da 
Federação, sendo que algumas tendem a ser mais impactadas pelo atendimento de 
pedidos de importação e exportação de sementes e mudas, de inscrições e 
credenciamentos no RENASEM, de autorizações de transporte de sementes, de análise 
de inscrições de campos de produção de sementes, atividades estas que demandam 
significativo tempo de trabalho em escritório; que se o efetivo de AFFAs chega no 
máximo à 50% da necessidade da UF, não há como não priorizar os serviços considerados 
essenciais, ou seja, aqueles sem os quais os cidadãos não podem exercer suas atividades 
de trabalho (produção, comércio interno, comércio internacional, transporte, etc.); 
conclui-se que não é possível considerar a fiscalização de campos de produção de 
sementes como único parâmetro a ser medido na avaliação dos Serviços que atuam na 
fiscalização de sementes e mudas, embora esta atividade seja a base de todo Sistema 
Nacional de Sementes e Mudas – SNSM; que todos os registros, cadastros, anuências e 
autorizações pelos quais o MAPA é responsável e que podem obstar as atividades de 
terceiros acabam por ser priorizados quando a força de trabalho não é suficiente para 
atender à fiscalização de todas as atividades previstas no SNSM; resumidamente, que 2 
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AFFAs não são suficientes para atender às demandas da fiscalização de sementes e 
mudas em MT e, tampouco, 10 são suficientes para atender às demandas de SP.  

Destacamos que nas respostas encaminhadas pela CSM em maio de 2018 à Solicitação 
de Auditoria Prévia nº 201800116/04, foi estimado que 2018 tenha iniciado com 
aproximadamente 90 (noventa) AFFAs dedicados à área de sementes e mudas. Após 
atualização recente, considerando um significativo número de aposentadorias e 
remoções, estima-se que somente 80 (oitenta) AFFAs estejam dedicados à área de 
sementes e mudas em todo o País, ou seja, apenas 57% da necessidade estimada para a 
força de trabalho nessa área. Com tal cenário, o atendimento das metas propostas para 
a fiscalização possivelmente será impraticável em 2018. Por esse motivo, externamos a 
preocupação desta Coordenação com uma possível conclusão de que o parâmetro "força 
de trabalho" não seja considerado fator determinante para distribuição e consecução 
das ações de fiscalização, baseada na análise isolada de um segmento das ações fiscais 
– a fiscalização de campos de produção de sementes.”. 

Acerca da significativa distinção em relação à demanda das atividades do SNSM entre as 
SFA do estado de SP e MT, do fato de essas unidades estarem com efetivo aquém do 
esperado para a manutenção mínima das atividades de fiscalização de sementes e 
mudas e que esse fato tem gerado a necessidade de priorizar a consecução dos serviços 
considerados essenciais, registra-se que tais fatos foram considerados na análise da 
equipe de auditoria. 

Além disso, consideraram-se os argumentos da Unidade quanto ao peso e influência da 
força de trabalho no planejamento das fiscalizações. Todavia, esse não é o único fator 
determinante na distribuição das ações de fiscalização. Conforme demonstrou-se no 
exemplo citado em trecho do relatório, independentemente do efetivo disponível na 
SFA, MT (29% do necessário) e SP (50% do necessário), não houve fiscalização nos 
campos de produção de sementes, embora a representatividade desses estados seja de 
cerca de 19% do total de solicitação de inscrições de campos, reforçando a constatação 
de que inexistem critérios técnicos estabelecidos previamente para a distribuição e 
amostra das fiscalizações. 

Concorda-se com o Gestor que parte da conclusão obtida de maneira isolada em relação 
à fiscalização de campos de produção não pode ser estendida a toda fiscalização, por 
isso foram realizados ajustes na redação. 

“Quanto à afirmação constante do documento "Ainda em relação à São Paulo, há 
contradição nas justificativas do Gestor, pois, para o exercício de 2015, quando o 
desempenho da SFA/SP foi demasiadamente superior (em cerca de 800%) ao que foi 
programado para as fiscalizações de atividades do SNSM, a justificativa apresentada foi 
o recebimento de novos AFFA para a área de sementes e mudas da SFA/SP, no entanto, 
quando questionada sobre a falta de fiscalização dos campos de produção de sementes, 
a causa apresentada foi que a equipe de fiscalização de sementes e mudas de SP sofreu 
significativa redução nos últimos anos", cabe a esta Coordenação realizar os seguintes 
esclarecimentos: a realização de fiscalizações em 2015 em cerca de 800% acima do 
esperado possivelmente é reflexo da manutenção do planejamento que era realizado 
para uma equipe menor e, após o recebimento de novos AFFAs na área e o 
estabelecimento de diversos procedimentos organizacionais mais efetivos, houve 
aumento do total de atividades de fiscalização, sem que tenha havido fiscalização de 
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campos de produção de sementes, conforme a justificativa já alocada no item 3.2.3. 
Destaca-se que o SEFIA-SP é um excelente exemplo em organização processual e na 
implementação de POPs (Procedimento Operacional Padrão) para diversos segmentos, 
o que otimiza o trabalho da equipe e permite maior eficiência na fiscalização 
documental. É verdade que, logo após a realização do último concurso para ingresso de 
AFFAs Engenheiros Agrônomos no MAPA, a SFA-SP recebeu reforço na equipe de 
sementes e mudas, como também é verdade que esta teve perdas recentes nos últimos 
anos. Apenas para exemplificar, a equipe perdeu recentemente 3 AFFAs, sendo 1 por 
falecimento, 1 por aposentadoria e 1 por remoção para outro setor. Nesse sentido, não 
há como ignorar que houve uma curva de ganho de trabalho, com foco em determinadas 
ações, que refletiu positivamente no número total de fiscalizações realizadas, sem que 
tenham sido realizadas fiscalizações de campos de produção de sementes.”. 

Os argumentos apresentados pela Unidade apenas corroboram o fato de que a 
fiscalização dos campos de produção de sementes não foi priorizada no estado de São 
Paulo, mesmo com o reforço de pessoal na área de sementes e mudas. 

“Em relação às discrepâncias em outras Unidades da Federação entre o planejado e o 
executado a maior, infere-se que o planejamento das ações nas SFAs tenha sido 
influenciado pelo temor de não cumprimento das metas em virtude de possíveis 
contingenciamentos de recursos que acabaram por não se concretizar. No caso da SFA-
RJ, a atipicidade coincide exatamente com o período em que a área de sementes e mudas 
contou com o reforço de 1 AFFA, concretizando um número de fiscalizações muito maior 
que o planejado em 2015; e com a remoção de tal AFFA em abril de 2016, impactando 
negativamente os resultados de 2016 e 2017. Tal exemplo corrobora o entendimento 
desta Coordenação de que não há como almejar que as metas programadas sejam 
devidamente atendidas quando as equipes de fiscalização operam com efetivo muito 
aquém do adequado.”. 

Percebe-se pela manifestação da Unidade, que o fator pessoal tem sido utilizado como 
regra nas justificativas, seja para o alto ou baixo desempenho. No entanto, nessa última 
manifestação, citou-se que o “temor de não cumprimento das metas em virtude de 
possíveis contingenciamentos de recursos” tenha influenciado o planejamento das 
ações nas SFA, isso poderia ter sido evitado caso fossem adotados critérios técnicos na 
elaboração do planejamento. 

Importante observar que, embora a Unidade tenha apresentado justificativas para as 
distorções apresentadas no Achado de Auditoria, o conjunto dessas distorções apontam 
para fragilidades no planejamento das fiscalizações realizadas pelo Mapa na área de 
sementes e mudas, as quais decorrem da inexistência de critérios técnicos estabelecidos 
previamente pela SDA para definição de amostra e frequência de fiscalização. 

“(...) Esta Coordenação corrobora os apontamentos da equipe de auditoria da CGU, no 
sentido de que o monitoramento da fiscalização não deveria ser realizado por meio de 
instrumentos simplórios, como planilhas de dados, sujeitas a inúmeros erros e que 
podem ser facilmente corrompidas, cujo controle e auditoria são complexos pelo fato 
das informações serem apresentadas por 27 unidades distintas. A fiscalização de 
sementes e mudas necessita de sistema próprio para gestão de suas atividades, que por 
serem consideradas singulares quando comparadas a outras áreas do MAPA, não se 
adequam aos sistemas existentes. Nesse sentido, o desenvolvimento de módulo 
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específico para o controle geral das ações fiscais de sementes e mudas nas unidades do 
MAPA, incluindo a emissão de documentos fiscais e a gerência de relatórios no âmbito 
do Sistema de Gestão da Fiscalização – SIGEF poderia suprir as necessidades para o 
adequado monitoramento das atividades regimentalmente atribuídas à CSM. 
Entendemos que a definição de amostra e frequência de fiscalização seria muito 
facilitada se relatórios e ferramentas de gestão estivessem disponíveis a esta 
Coordenação, ao DFIA e à SDA. Finalmente, que somente com o apoio da SDA, será 
possível atender às recomendações da equipe de auditoria da CGU sobre o planejamento 
e monitoramento das atividades de fiscalização de sementes e mudas.”. 

Por fim, neste último comentário, a Unidade se manifesta de maneira positiva quanto à 
existência de fragilidades no monitoramento da fiscalização, citando, inclusive, a 
necessidade de um sistema próprio para a gestão das atividades relacionadas à 
fiscalização de sementes e mudas. 

 

Achado nº 12: Ausência de práticas relacionadas à governança e à gestão de Contratos 
de Repasse do Ministério, contribuindo com a baixa efetividade do processo 

 

Após Reunião de Busca Conjunta de Soluções, a SMC/MAPA se manifestou por e-mail 
conforme a seguir: 

“Importante frisar que o contrato em discussão está sob nova gestão desde abril/2018 e 
que no momento há uma maior sensibilidade e priorização dos servidores e, bem como, 
da alta gestão da SMC/MAPA quanto a condução da gestão do contrato. No momento, 
está sob discussão a criação de uma espécie de manual ou roteiro interno, o qual poderá 
ser utilizado para melhor otimização dos trabalhos de acompanhamento e fiscalização 
do contrato. 

- Observação SMC/MAPA – Recomendação nº 1: será acatada. No entanto, necessário 
apontar que podem ser impostas dificuldades de ordem prática para aferirmos os riscos 
de sobreposição com outros órgãos, devido ao baixo número de pessoal para tratar do 
assunto em debate.  

- Observação SMC/MAPA – Recomendação nº 2: será acatada. Contudo, ocorrerá 
somente de modo indicativo, com intuito de nortear o parlamentar e melhorar a 
destinação das emendas parlamentares” 

 

Achado nº 13: Ausência de medidas legítimas e oportunas a fim de dirimir as 
irregularidades apontadas no item 9.1 do Acórdão n.º 602/2017 - TCU - Plenário. 

Após Busca Conjunta de Soluções, a SMC/MAPA informou por e-mail: 

“Observação SMC/MAPA – Recomendação nº 1: Conforme Ofício nº 200/2018/GEGOP 
(anexo), a CAIXA informou que adotou as providências necessários a instauração do 
referido processo, iniciando por enviar Notificação o Tomador em 04/11/2016 e 
29/06/2017, acerca do início do processo, conforme ofícios de notificações anexos. 
Ademais, a prefeitura também devolveu o recurso, conforme comprovante bancário 

anexo.” 
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Observa-se que em 17/05/2018, após o questionamento da equipe de auditoria, foi 
registrada a inadimplência do município de São Sebastião de Lagoa de Roca/PB no SIAFI 
em virtude da omissão no dever de prestar contas. Apesar da manifestação da Caixa, o 
status do contrato de repasse 784878/2013 continua como “aguardando prestação de 
contas” e o comprovante de devolução dos recursos refere-se ao Ministério do Turismo. 
Além disso, o valor do comprovante (R$ 25.594,73) não confere com o montante 
verificado pelo TCU em que havia falta de comprovação de entrega (R$ 84.700,00). 
Dessa forma, ainda restam pendências para saneamento das irregularidades apontadas 
no Acordão n.º 602/2017 - TCU - Plenário   

 

Achado nº 14: Ausência de planejamento e formalização do Plano de Fiscalização 
referente ao Contrato n° 019/2017, celebrado com a Caixa Econômica Federal (CEF). 

Achado 15: Omissão no dever de acompanhar e fiscalizar os serviços prestados pela 
Caixa Econômica Federal mediante Contrato n° 019/2017. 

Após Busca Conjunta de Soluções, a SMC/MAPA informou o que segue:  

“No presente ano já foram analisados, fiscalizados e impostas diligências a 642 contratos 
de repasse, com objetivo de acompanhar a situação dos contratos de prestação de 
serviço de maneira minuciosa e que, no futuro, trará ao MAPA, o cenário geral dos 
contratos de repasse. Além disso, estão sendo estabelecidas medidas para melhoria na 
alocação de informações diversas, no âmbito do Processo SEI, por parte dos responsáveis 
pelo acompanhamento dos contratos na Divisão de Política, Produção e 
Desenvolvimento Agropecuário (DPDAG) das Superintendências Federais de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento dos Estados. 

Observação SMC/MAPA – Recomendação nº 1: será acatada. Importante ressaltar que 
o Plano de Fiscalização está com esboço pronto e está em fase de discussão com a 
Divisão de Política, Produção e Desenvolvimento Agropecuário (DPDAG) das 
Superintendências Federais de Agricultura, Pecuária e Abastecimento dos Estados.” 

É importante registrar que a documentação encaminhada pela Unidade quanto à 
fiscalização dos 642 contratos de repasse não é suficiente para avaliar e confirmar sua 
atuação no que tange aos serviços prestados pela Caixa, o que será realizado no âmbito 
do acompanhamento das providências adotadas frente aos achados de auditoria.    

Achado nº 16: Ausência de previsão de penalidades para a contratada no Contrato 
Administrativo n.° 019/2017 

Após Reunião de Busca Conjunta de Soluções, a SMC/MAPA  

“O referido contrato era redigido pela Mandatária da União e suas cláusulas não eram 
objeto de discussão entre as partes, ou seja, possuía características de contrato por 
adesão. Ademais, no momento em que entrou em vigor, não constava instrução 
normativa que apontasse eventuais penalidades as partes, tal qual ocorre com o 
contrato firmado no âmbito do ano de 2018, pelo qual se impõe os ditames da Instrução 
Normativa nº 2 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, de 30 de abril de 
2018. Por fim, conforme depreende-se do Processo SEI nº 21000.034628/2017-35, todas 
as etapas do Contrato Administrativo n.° 019/2017 foram objeto de consulta da douta 
Consultoria Jurídica do MAPA. 
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 Observação SMC/MAPA – Recomendação nº 1: não há como acatar.” 

Considerando que existe novo contrato em vigência para a prestação dos serviços e que 
a unidade informou a inviabilidade de retificação do Contrato n° 019/2017, altera-se a 
recomendação para que a Unidade avalie, juntamente com o MPDG, alternativas para a 
gestão da carteira remanescente de contratos de repasse.   

 

Achado n° 17 - Pagamento a maior no âmbito do contrato de teleatendimento e 
atendimento presencial do MAPA 

Por meio da Nota Conjunta n° 006/2018 da Comissão de Fiscalização do Contrato 
21/2016, constante do Processo n° 21000.018121/2018-15, a Unidade apresentou a 
seguinte manifestação:   

“Em resposta à Solicitação de Auditoria n° 201800538/17, de 16 de maio de 2018, que 
se refere ao “Pagamento a maior no âmbito do contrato de Teleatendimento e 

atendimento presencial do MAPA”, insta consignar, que esta Comissão de Execução e 
Fiscalização do Contrato identificou um possível erro no valor da proposta de preço, 
quando expediu a resposta à recomendação nº 174519, relativo ao valor unitário do item 
Unidades de Teleatendimento de 1º Nível (UT1). 

Desse modo, com o objetivo reparar esse possível erro, em 04.05.2018, a Comissão de 
Fiscalização e Execução do Contrato convocou os titulares das áreas demandantes, 
(OUVIDORIA, BINAGRI e CGAP) e, por competência, o gestor do contrato, o Coordenador 
Geral de Recursos Logísticos e Serviços Gerais – CGRL, e o Chefe da Divisão de Contrato 
e de Licitações, para apresentar o problema que fora identificado, bem como saber quais 
medidas deveriam ser adotadas por essa Comissão para sanar o suposto erro.  

O Chefe da Divisão de Contratos e Licitações da CGRL, esclareceu que no início do pacto 
contratual, houve de fato um equívoco nos valores apresentados pela empresa na 
planilha de preço, e que esse erro fora reproduzido no contrato administrativo nº. 
21/2016, referente ao valor unitário da Unidade de Atendimento Presencial 1° Nível 
(UA1) e da Unidade de Atendimento de 2° Nível (AU2). 

Ademais, em razão dos mesmos terem sido identificados logo no início do contrato, foi 
possível corrigi-los, sem acarretar maiores consequências para execução do contrato. 
Contudo, registre-se que o apostilamento do contrato somente ocorreu 02.05.2018, 
conforme pode-se verificar nos autos do processo SEI nº. 21000.029544/2016-07 
(4548914). 

Quanto ao suposto erro identificado pela Comissão no valor unitário do Serviço de 
Teleatendimento 1° Nível (UT1), foi sugerido pelo Coordenador Geral de Recursos 
Logísticos e Serviços Gerais – CGRL, e acatado por todos os presentes, a convocação dos 
representantes da empresa Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática S.A., para 
informá-los sobre o possível erro identificado no valor unitário do Serviço de 
Teleatendimento de 1º Nível (UT1), bem como da possibilidade de ter ocorrido 
pagamento a maior das notas fiscais, entre os meses de setembro/2016 a 
fevereiro/2018. 

Por fim, definiu-se na supracitada reunião que a Comissão de Fiscalização e Execução do 
Contrato deveria suspender todos os pagamentos em curso, relativas aos meses de 
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Março/2018, Abril/2018 e Maio/2018, até que fosse ultimado à análise do valor devido 
à empresa, referente ao serviço de Teleatendimento de (1º Nível). 

Ante o exposto, foi autuado o processo SEI nº 21000.018680/2018-25, por esta Comissão 
de Fiscalização e Execução do Contrato nº 21/2016, com vistas ao titular da Coordenação 
- Geral de Recursos Logísticos e Serviços Gerais – CGRL/DA/SE/MAPA, para adoção das 
providências necessárias a retificação do valor unitário do Serviço de Teleatendimento 
de 1º Nível (UT1), inserto na planilha de preços constante do contrato administrativo, 
inclusive quanto à devolução dos supostos valores pagos indevidamente à empresa 
Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática S.A. 

Esclarecemos ainda que, em resposta à Secretaria Federal de Controle – SFC/CGU, face 
a recomendação (174519), por meio do processo SEI nº 21000.015387/2018-14, esta 
Comissão de Fiscalização e Execução do Contrato já havia sugerido ao Diretor do 
Departamento de Administração – DA/SE/MAPA o envio dos autos à Coordenação - 
Geral de Recursos Logísticos e Serviços Gerais - CGRL/DA/SE/MAPA, para adoção de 
providências necessárias à correção da planilha de preços. 

Enfim, estima-se que o valor total pago indevidamente a empresa Stefanini Consultoria 
e Assessoria em Informática S.A. seria de aproximadamente R$ 639.393,12, conforme 
planilha abaixo. Contudo, já fora preventivamente retidos os valores referentes a três 
faturas, relativas aos meses de Março/2018, Abril/2018 e Maio/2018. 

Serviço Preço 

executado  

Preço 

correto 

Difere

nça 

Quanti

dade 

Valor 

mensal  

Meses 

vigente 

Valor 

Total 

Serviço de 
Teleatend
imento 
(1° Nível) 

9.402,83 4.701,4
1 

4.701,
42 

8 37.611,36 17 639.39

3,12 

 

Nos colocamos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.”. 

 

Achado n° 18 - Ausência de parâmetros e dados objetivos que suportem a demanda 
definida nas Ordens de Serviço emitidas na execução do Contrato 21/2016. 

Por meio da Nota Conjunta n° 006/2018 da Comissão de Fiscalização do Contrato 
21/2016, constante do Processo n° 21000.018121/2018-15, a Unidade apresentou a 
seguinte manifestação:   

“Em resposta à Solicitação de Auditoria n° 201800538/17, de 16 de maio de 2018, que 
se refere a Ausência de estudos e informações que suportem a demanda definida nas 

Ordens de Serviços emitidas na execução do Contrato 21/2016”, conforme consta na 
recomendação nº 174519, não obstante, esta Comissão de Fiscalização e Execução do 
Contrato nº 21/2016, já ter apresentado esclarecimentos, temos ainda o seguinte a 
informar: 

No que tange aos serviços prestados na Central de Atendimento 0800 do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, esta Comissão de Fiscalização e Execução do 
Contrato buscou embasamento cientifico para apresentar o real funcionamento de um 
Call Center (expressão do inglês call (Chamada) center ou centre (Central). 
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O serviço de Call center é um canal de relacionamento que funciona como suporte 
técnico ou qualquer outra atividade especializada para atender as necessidades dos 
clientes. Utilizando-se de tecnologias que otimizam seus serviços, como a CTI (Computer 
Telephony Integration) e que permitem a integração do telefone ao computador, o 
gerenciamento das ligações e a distribuição das mesmas através das operações e o 
encaminhamento para os atendentes especializados. 

Dessa forma, quanto ao dimensionamento dos atendimentos, o mercado brasileiro 
considera-o pelo conceito Capacity Planning Manager, o qual possui a função de 
elaborar cálculos e simulações para atender as demandas. 

Para um planejamento adequado de Call Center deve-se relevar alguns aspectos, como: 

• Previsão do volume de ligações a serem recebidas durante determinado período 

de tempo; 

• Definição dos canais de acesso e roteamento/fluxo dos contatos 

• Definição do nível de serviço acordado, tempos máximo de espera, percentual 

aceitável de abandono; 

• Cálculo inicial da quantidade de troncos; 

• Cálculo inicial da quantidade de atendentes por horário (quantidade de PAs). 

Diante disso, para realizarmos o dimensionamento da volumetria de um Call Center, a 
empresa utiliza o método Erlang (4708182), que aborda a teoria de tráfego de telefonia, 
com cálculos matemáticos e de probabilidade complexos. 

Ante tais informações, percebe-se perante os valores encontrados por essa Auditoria, 
que os cálculos utilizados não são objetivos, pois são utilizados somente cálculos básicos. 
E para chegarmos ao propósito que se pretende alcançar é necessário contemplar 
variáveis diversas e avaliar as métricas para garantir o desempenho do Call Center. 

Neste contexto, assevera-se evidentemente que não devemos ignorar os níveis de serviço 
contratuais, conforme anexo (4708206) e sim, abarcá-los para utilização no 
dimensionamento, até porque, se a empresa não atingir os níveis contratuais, será 
glosada e em muitos casos, torna-se inviável a permanência no contrato. 

Por fim, aproveitamos para encaminhar em anexo, insumos necessários para realização 
dos cálculos por parte dessa Auditoria, bem como a fórmula utilizada e as métricas que 
norteiam um Call Center. Sendo elas: 

• TMA - Tempo Médio de Atendimento (Considera o tem médio de atendimento 

das chamadas no histórico do contrato); 

• Nível de serviço - Percentual de ligações recebidas ou abandonadas em um 

determinado tempo. 

Em resposta à Solicitação de Auditoria n° 201800538/17, de 16 de maio de 2018, que se 
refere aos valores apurados para as Unidades de Teleatendimento de 1º nível e as 
Unidades de 2º nível, as quais demonstraram incompatibilidade expressiva, com 
execução superior à demanda registrada, com destaque para as Unidades da Ouvidoria 
e da Binagri, temos a informar o que segue: 

Com relação aos serviços da Ouvidoria do MAPA, registramos que as Unidades de 
Atendimento de 2º Nível (UA2) que são utilizadas no momento, seguem a mesma 
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estrutura contida no escopo do contrato nº 22101/024/2010 – Pregão Eletrônico 
26/2010, que à época era utilizado para prestar serviços à Central de Relacionamento 
do MAPA, incluindo a Ouvidoria. Ademais, o referido contrato era por posto de trabalho, 
cujo o início de execução se deu em 13.07.2010, com término de sua vigência em 
07.09.2016. 

Desse modo, vale esclarecer que para atendimento das demandas da Ouvidoria do 
MAPA eram utilizados 02 (dois) postos de unidade de técnico em retaguarda de 2º Nível 
e 02 (dois) postos de unidade de analista de base do conhecimento de 2º Nível, 
totalizando 04 (quatro) postos de trabalho, conforme pode-se atestar dos relatórios 
gerenciais dos anos de 2010 à 2015. 

Noutro giro, insta consignar, que esta Ouvidoria atualmente utiliza o quantitativo de 04 
(quatro) Unidades de Atendimento de 2º Nível (UA2), previstas no contrato 
administrativo nº. 21/2016, celebrado com a empresa Stefanini Consultoria e Assessoria 
em Informática S.A, que resguardado as suas devidas proporções, representam os 
mesmos quantitativos de postos de trabalho que eram utilizadas no contrato anterior. 

Ademais, em que pese a Solicitação de Auditoria ter apontado o quantitativo de 05 
(cinco) Unidades de Atendimento de 2º Nível à Ouvidoria do MAPA, não obstante, uma 
dessas unidades, refere-se à supervisão do serviço de atendimento de 2º nível, ou seja, 
a quinta Unidade de Atendimento integra todas as áreas demandantes do contrato 
(OUVIDORIA, BINGARI e CGAP), cuja atribuição é auxiliar no desenvolvimento dos 
trabalhos prestados pela equipe do 2º Nível. 

Portanto, nota-se que não houve alteração entre o quantitativo de unidades de 
atendimento de 2º Nível utilizados no contrato administrativo nº. 21/2016 comparado 
ao quantitativo de postos de trabalho utilizados no contrato nº 22101/024/2010, 
levando-se em consideração a quantidade de demandas atualmente atendidas e 
tratadas na Ouvidoria do MAPA.  

Por fim, esclarecemos que já fora solicitado aos representantes da empresa Stefanini, a 
possibilidade de gerar novo relatório com dados objetivos e que demonstrem na íntegra 
a rotina de trabalho, contendo todas as atividades que são executadas na Ouvidoria, 
possibilitando a emissão de relatórios completos. 

No que tange aos serviços do SIC/BINAGRI, falando ainda sobre o dimensionamento da 
força de trabalho, cumpre esclarecer que o mesmo foi feito com base no histórico e na 
experiência de mais de 10 anos de Central de Relacionamento do Mapa, verificando 
cuidadosamente a quantidade de pessoas necessárias para cada área suportar a 
demanda diária do setor. Por outro lado, foi levado em conta também o fator qualitativo, 
tendo em vista o universo das competências de responsabilidade do Ministério. 

A todo momento os Relatórios Gerenciais são revistos para uma melhor definição de 
métricas que identifiquem a necessidade de pessoal e que visam contribuir diretamente 
para fornecer informações cada vez mais assertivas acerca das demandas. 

Há que se considerar ainda que as respostas às demandas em cumprimento à Lei de 
Acesso à Informação devem ser dadas em prazos muitas vezes exíguos pela 
complexidade dos assuntos solicitados e que o acompanhamento e o controle são 
essenciais para o cumprimento tanto dos prazos quanto da qualidade das respostas. 
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A Lei 12.527/2012 em seu Artigo 10 prevê atendimento ao cidadão por qualquer meio 
legítimo, e hoje o MAPA conta com os seguintes canais: 0800; e-SIC; e-mail; Comex 
Responde; SEI; SISLAB; e atendimento presencial; 

No caso Mapa, a maioria das demandas são recebidas por meio do número 0800 704 
1995, número esse muito conhecido entre os usuários dos serviços do Ministério, pois 
tem, na composição do seu número, o 1995 que foi o ano da instalação da Central de 
Relacionamento. 

Considerando que os usuários dos serviços públicos conhecem a cada dia mais os seus 
direitos, o que os tornam também cada vez mais exigentes, surge a necessidade de 
melhoria constante no desempenho visando oferecer serviços com maior qualidade e 
agilidade. Para tanto, contamos com uma equipe capacitada que desenvolve as 
seguintes atividades: 

• Registra, acompanha e finaliza demandas nos sistemas OTRS, SEI, e-SIC, Comex 

Responde e SISLAB; 

• Encaminha, acompanha e controla o tempo de atendimento das demandas 

enviadas aos interlocutores das áreas técnicas do MAPA; 

• Propõe ações de melhorias no sistema de registro através da análise continua 

dos procedimentos; 

• Realiza controle “feedback” diário reportando o status das demandas a vencer à 

Autoridade do Artigo 40; 

• Monitora o atendimento realizado através do 0800 (Nível 1); 

• Avalia os atendimentos realizados no 0800 e aplica feedback das monitorias 

realizadas; 

• Estrutura a base de conhecimento por meio da criação, exclusão e/ou alteração 

de procedimentos e modelos de diálogo periodicamente; 

• Acompanha os acontecimentos relacionados ao Mapa no Portal e nos meios de 

comunicação com vistas à estruturação das informações se antecipando à 

demanda e como subsídio ao atendimento de primeiro nível; 

• Elabora pesquisas no Portal Mapa com a finalidade de subsidiar respostas às 

demandas a serem finalizadas; 

• Apoia os atendentes e supervisores nas demandas de maior complexidade; 

• Realiza mensalmente avaliação de desempenho dos atendentes presenciais (RH); 

• Fiscaliza a qualidade técnica dos serviços prestados pela Central de 

Relacionamento, dentro dos níveis e especificações estabelecidos. (RH); 

• Elabora relatórios estatísticos mensais dos serviços prestados; 

• Elabora e executa planos de treinamento contínuo aos atendentes do 0800 e do 

atendimento presencial; 

• Participa de reuniões gerenciais e de avaliação dos serviços; 

• Orienta e presta esclarecimentos aos servidores do Mapa com visitas as áreas 

técnicas sempre que solicitado. 

Atenciosamente, 

Comissão de Fiscalização e Execução do Contrato nº 21/2016.”. 
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Despacho constante do Processo SEI nº 21000.015387/2018-14: 

 

Serviço 

(A) 

Tempo total dos 
atendimentos em 
determinado período de 
tempo (Março 2018). 

(B) 

Disponibilidade de 
tempo de uma Unidade 
de Atendimento alocada 
para o serviço por 
determinado período de 
tempo (Março 2018). 

(C) = (A)/(B) 

Demanda de Unidades 
do 

Serviço de 
Teleatendimento (1° 
Nível) 

233:45:13 112:00:00 
  

2,08 

Serviço de Atendimento 
Presencial (1° Nível) 

  

1127:11:00 

168:00:00 
  

6,70 

Unidade de 
Atendimento de 2° Nível 
- Ouvidoria 

53:59:11 168:00:00 0,32 

Unidade de 
Atendimento de 2° Nível 
– Serviço de Informação 
ao Cidadão 
SIC/BINAGRI/SE 

92:59:16 168:00:00 0,55 

Unidade de 
Atendimento de 2° Nível 
– Coordenação Geral de 
Administração de 
Pessoal CGAP/DA/SE 

339:53:00 168:00:00 2,02 

 

Achado nº 19. Morosidade na utilização plena do Sistema de Planejamento, Gestão e 
Controle de Contratos (Vitro) pelas unidades do Mapa. 

Por meio do Despacho nº 640 (4722747) no Processo Sei nº 21000.016791/2018-05 
disponibilizado à equipe de auditoria, a Unidade informou que, das 27 
superintendências, dezessete estavam com seus contratos integralmente cadastrados 
no Sistema Vitro, porém não esclareceu ou indicou como se chegou a tal número, haja 
vista que foi apresentado um cotejamento realizado pela auditoria, no qual demonstrou 
que, em apenas cinco SFA o percentual de contratos ativos no sistema era igual ou 
superior a 80% dos contratos vigentes que constavam no Portal de Compras do Governo 
Federal. Em outras quatorze superintendências, nenhum contrato constava como ativo 
no Sistema Vitro. 

Houve atraso também na utilização do sistema pelas Unidades da Ceplac, que só realizou 
treinamento entre março e abril de 2018, e pelo Inmet, que não realizou capacitação 
dos seus servidores (prevista para agosto de 2018). 

Após a Reunião de Busca Conjunta de Soluções, realizada em 12/07/2018, a Unidade 
informou os seguintes progressos em relação ao cadastramento de contratos no 
Sistema Vitro:  
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• “atualmente são controlados pelo sistema 94% dos contratos “informados” pelas 
Superintendências Federais da Agricultura, sendo que em 20 (vinte) delas estão com 
seus contratos 100% cadastrados”; e 

•  “os contratos “informados” e oriundos da CEPLAC e INMET estão totalmente 
cadastrados e ativos”. 

Complementou dizendo que “possuímos um escopo total de 625 contratos existentes, 
sendo que 590 deles já se encontram inseridos e ativos no sistema VITRO”.  

Todavia, em novo cotejamento realizado pela equipe de auditoria, utilizando o 
quantitativo de contratos vigentes informados pelo Mapa, identificou-se divergência em 
relação aos percentuais informados pelo Gestor. De 469 contratos vigentes das SFA, 383 
(82%) estão ativos no Vitro e, apenas, oito Superintendências estão com seus contratos 
100% cadastrados. Houve realmente um progresso em relação ao que foi apurado em 
23/04/2018, destacando, por exemplo, Ceplac (80%) e Inmet (96%) que avançaram 
bastante. De todo modo, algumas SFA permanecem atrasadas, como: RN (7%), CE (15%), 
PR (44%), PA (45%) e AM (55%). 

Sobre o atraso na implantação dos módulos de “Planejamento da Demanda” e 
“Planejamento da Contratação”, na manifestação do Gestor, destacam-se os seguintes 
motivos apresentados: 

• “priorização dos Módulos 3 e 4 (Gestão de Contratos e Controle de Faturamento), 
haja vista os elevados recursos já contratados e sob fiscalização administrados em 
simples planilhas, o que se tornou mais premente.”; 

• “advento da Instrução Normativa n° 5 de 25 de maio de 2017, que alterou toda a 
estrutura de contratação da Administração Pública Federal”; e 

• “complexidade da ferramenta com a necessidade de extensa capacitação de 
servidores, bem como uma mudança de cultura do corpo técnico necessária ao 
sucesso e eficiência da ferramenta, e por fim, talvez, uma falta de maturação no 
planejamento da licitação quanto a abrangência a nível nacional do sistema.”; 

De todo modo, conclui-se que tais razões não são suficientes para justificar o prazo 
demasiadamente extenso para implantação dos referidos módulos que, de acordo com 
o cronograma apresentado (dezembro de 2018), completarão quatro anos desde a data 
de entrega da solução pelo fornecedor em 24/11/2014, a qual deveria ser priorizada em 
razão do vultoso gasto despendido na sua contração. 

Quanto à eventual descontinuidade dos módulos, embora o Gestor afirme que não 
ocorrerá, tal decisão depende de avaliação do Mapa quanto à existência de 
sobreposição de funcionalidades do Vitro em relação ao Sistema fornecido pelo MPDG. 

  

Achado nº 20 - Risco de dependência tecnológica do Mapa em relação à empresa 
contratada para fornecimento de Sistema de Planejamento, Gestão e Controle de 
Contratos (Vitro). 

Por meio do Despacho nº 640 (4722747) no Processo Sei nº 21000.016791/2018-05, 
sobre a dependência tecnológica do Mapa em relação à empresa contrata para 
fornecimento do Vitro, registra-se as seguintes manifestações da Unidade: 
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• “(...) ao tempo da licitação, foi sopesado pelos agentes envolvidos, à época, proceder 
a aquisição com ou sem o fornecimento dos Códigos Fontes, de tal forma que optou-
se por proceder com a contratação sem o fornecimento dos referidos Códigos, uma 
vez que, caso houvesse o fornecimento destes, acresceria sobremaneira os valores 
da contratação.”; 

• “De certo que muito embora, tenho sido necessário mudanças na concepção do 
software a fim de viabilizar seu uso pelo MAPA, o mesmo fora idealizado e adquirido 
para alterações mínimas, justamente por se tratar de um software de prateleira. O 
que não aconteceu na prática.”; 

• “(...) com advento do sistema gerido pelo Ministério do Planejamento, para o 
Planejamento e Gerenciamento das Contratações, um ou outro módulo deverá ser 
descontinuado por um impositivo legal, o que acarretará numa supressão 
considerável dos valores pagos a empresa a título garantia de atualização de 
software.”; 

Em sua manifestação, a Unidade informa que se optou pela aquisição da solução 
tecnológica sem o fornecimento do código fonte por ser a opção menos onerosa para a 
Administração. Ocorre que não foi apresentado um estudo que sustente tal escolha. 

Ademais, o Gestor reconhece que houve falha na avaliação da solução tecnológica 
durante o planejamento da contratação, tendo em vista as alterações necessárias na 
concepção do software para viabilizar seu uso pelo Mapa.  

Após a Reunião de Busca Conjunta de Soluções, realizada em 12/07/2018, na 
manifestação da Unidade, o Gestor reconsiderou o primeiro posicionamento 
encaminhado à auditoria, no qual previa a descontinuidade de módulos do Sistema 
Vitro, com a justificativa de que não há previsão de disponibilização do software pelo 
MPDG e garantia de que esse sistema se adeque às condições e necessidades do Mapa. 
Ainda assim, entende-se, como necessária, uma avaliação desses módulos quanto à 
sobreposição de funcionalidades em relação ao Sistema que será fornecido pelo MPDG. 

Em relação à dependência tecnológica, ainda que reconhecido esse risco pela Gestão do 
Mapa, a Unidade informa que foi atendida a “Transferência de Conhecimento” com a 
entrega por parte do fabricante do “modelo de dados” e a “base de dados”, bem como 
o “mapa dos processos realizados pelas funcionalidades do Sistema” a época da 
contratação, de modo que permita ao Mapa substituir a solução contratada. 

 

II – DETALHAMENTO – DIFERENÇAS, EM TERMOS DE ESTRUTURA 
E PROCEDIMENTOS, NA RECEPÇÃO E NO PROCESSAMENTO DOS 
PRODUTOS DE ORIGEM BOVINA DESTINADOS À EXPORTAÇÃO EM 
RELAÇÃO AOS PRODUTOS DESTINADOS AO CONSUMO INTERNO. 

II.I Requisitos sanitários específicos exigidos por países ou bloco de países, não 
previstos no Riispoa: 

União Europeia: Menção, no regulamento, aos Programas de Autocontrole – 
especialmente em relação à Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC); 
exigência de utilização, para os indicadores microbiológicos das condições higiênico-
sanitária, dos resultados dos testes microbiológicos de Salmonella, Escherichia coli e 



 

85 
 

Swab de equipamentos e carcaças; exigências atinentes à rotulagem dos produtos; 
exigência de que as empresas implementem em seus programas de autocontrole travas 
e controles, com respectivos registros, com vistas a evitar que produtos que não 
alcancem as exigências da União Europeia sejam destinados para esse mercado; 
garantia de procedência do animal, por meio do sistema de rastreabilidade e 
quarentena (permanência dos animais no mínimo quarenta dias antes do abate na 
propriedade de última procedência; os animais, antes do abate, devem permanecer, no 
mínimo, noventa dias na área do território brasileiro habilitada pela União Europeia; 
garantir que nos últimos noventa dias, antes do embarque dos animais destinados ao 
abate, não houve ingresso, na propriedade de origem, de animais da área não habilitada 
pela União Europeia, e que a propriedade de origem consta da relação de fazendas, 
auditadas pela Serviço Veterinário Oficial e aprovadas à criação de bovinos destinados 
a produção de carnes à União Europeia); e realização de maturação sanitária e controle 
de pH, com objetivo de inativar o vírus da Febre Aftosa. 

China: Em que pese o Certificado Sanitário de Carne Bovina destinada à República 
popular da China não explicitar demandas ou requisitos adicionais ao Riispoa e seus 
aditamentos e normativos posteriores, cabe salientar que o mercado Chinês tem como 
requisito adicional o limite de idade dos animais abatidos, e que, segundo informações 
do gestor, o controle é realizado de forma sistemática para todos os mercados e para 
todos os animais, sendo realizado por parte da empresa de segregação e destinação das 
carcaças de acordo com a exigência de idade para cada mercado e com o SIF realizando 
a verificação oficial. Em relação ao bem-estar animal, pode-se considerar que as 
exigências são compatíveis, com exceção da proibição, para exportação, do método de 
injeção de ar ou gás comprimido na cavidade cranial bovina. O método tem a finalidade 
de insensibilizar o animal para o abate e é permitido no Brasil (IN SDA/MAPA nº 03, de 
17 de janeiro de 2000). Essa restrição se justifica por uma preocupação com a sanidade 
do produto, mais especificamente quanto a casos de doença BSE (“Vaca Louca”), haja 
vista a laceração do tecido cerebral possibilitar contaminação do sangue e, 
consequentemente, dos órgãos e dos tecidos musculares. 

Estados Unidos da América – EUA: O mercado norte-americano exige, adicionalmente à 
legislação nacional, que toda a equipe responsável pela inspeção seja composta de 
agentes governamentais; que os estabelecimentos tenham a previsão explícita, em seus 
programas de autocontrole, do controle de Avermectinas, Salmonella e Escherichia Coli, 
e no caso de carne in natura, Escherichia Coli STEC; e que a maturação sanitária e 
controle de pH para produção de carne in natura seja realizada com parâmetros 
específicos. 

União Euroasiática (Rússia, Bielorrússia, Cazaquistão, Armênia e Quirguistão): Um dos 
principais requisitos desse bloco econômico é que os estabelecimentos exportadores 
devem fazer análise de perigos e testes laboratoriais para detecção de ractopamina, 
radionuclídeos, elementos tóxicos, pesticidas e antibióticos. Exige-se, ainda, a realização 
de análise e padrões microbiológicos diferentes da legislação nacional – como exemplo, 
a ausência da bactéria Listeria em carne in natura. 

Cabe registrar, ainda, que a partir da análise dos Certificados Sanitários Internacionais, 
emitidos por SIF para a comercialização dos produtos para a África do Sul, Argélia, 
Argentina, Chile, Cingapura, Cuba, Egito, Irã, Malásia, Miamar, Paraguai, Rússia e 
Uruguai, identificaram-se, também, exigências que abordam, dentre outras, aspectos de 
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controle de temperatura e pH no processo de maturação sanitária e no processo de 
resfriamento e congelamento da carne, que, conforme mencionado anteriormente, têm 
por objetivo excluir a contaminação da carne pelo vírus da febre aftosa. Verificou-se que 
a legislação nacional é compatível com esses requisitos, com a exceção do pH exigido 
pelo Chile e do limite estabelecido pelo Irã para a temperatura de resfriamento da carne 
bovina, as quais são mais rigorosas. 

II.II Detalhamento dos resultados das fiscalizações realizadas pela CGU em âmbito 
local, em relação às ações de inspeção e auditoria higiênico-sanitária e de bem-estar 
animal promovidas pelo Mapa: 

Mato Grosso: Acerca da inspeção realizada pelo SIF nos estabelecimentos selecionados 
(um estabelecimento exportador e um cuja produção é voltada para o mercado 
nacional), verificou-se que, quando a destinação do produto é para o mercado externo, 
além dos dezenove pontos de controle existentes também no estabelecimento de 
mercado interno, existem outras verificações com vistas a atender as exigências 
específicas desse mercado.  

Da análise dos Relatórios de Não Conformidade expedidos pelos SIF, não foram 
identificadas diferenças entre o planejado e o executado no monitoramento realizado 
no frigorífico exportador e no frigorífico de mercado interno, pois em ambos, no período 
em análise, as inspeções eram diárias. Destaca-se que com a edição da Norma Interna 
Dipoa/SDA n° 01, de 08 de março de 2017, houve redução dessa frequência de 
verificação. 

No tocante às supervisões, constatou-se, ao comparar a programação e realização de 
supervisões pela SFA/MT em 2015 e 2016 em um estabelecimento exportador e um 
estabelecimento que não exportou carne in natura, que a SFA/MT realizou todas as 
supervisões programadas para o estabelecimento exportador nos dois exercícios. 

Para o estabelecimento que não exportou carne, a Superintendência realizou, em 2015, 
as duas supervisões previstas. Entretanto, em 2016 realizou somente uma das duas 
supervisões programadas. Embora tenha realizado a quantidade mínima estipulada pelo 
normativo, no caso concreto, era importante a unidade ter realizado todas as 
supervisões programadas, tendo em vista que os resultados das supervisões anteriores 
evidenciaram diversas inconformidades (22 não conformidades e duas conformidades, 
enquanto o estabelecimento exportador teve três não conformidades e dezenove 
conformidades), bem como seis registros de deficiência e cinco de não deficiência. Em 
adição, o normativo não impede o gestor local, diante dos riscos existentes, de realizar 
mais supervisões do que o mínimo estabelecido. 

Registra-se, ainda, que não foi evidenciada a adoção de providências efetivas por parte 
da SFA/MT para que essas inconformidades fossem reduzidas. 

Ademais, em análise aos relatórios dessas supervisões, verificou-se que nas supervisões 
realizadas em 2015, somente para o estabelecimento exportador foram registradas 
avaliações quanto aos programas de autocontrole e aos Controles microbiológicos E. 
Coli, Salmonella, Enterobacteriaceae e Contagem Total de mesófilos. Em 2016, os 
relatórios refletiram uniformidade de exigência nos dois estabelecimentos, com 
verificação dos mesmos pontos de inspeção. 
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São Paulo: Verificou-se que o Ministério alocou quantitativos diferentes de profissionais 
nos SIF dos estabelecimentos, sendo cinco para o de mercado interno e onze para o 
exportador, muito embora o estabelecimento de mercado interno tenha abatido em 
2016 206.427 cabeças de gado e o exportador, 178.270. Segundo o Mapa, essa diferença 
se deve pelo fato de a planta industrial do estabelecimento exportador ser maior, e que 
esse realiza, além das atividades de abate e desossa, a produção de conservas 
esterilizadas e outros produtos, o que exige um quantitativo maior de profissionais. 
Ademais, informou que há a presença de auxiliares de inspeção nas equipes dos SIF, 
compatibilizando a força de trabalho. A análise dessa justificativa restou prejudicada, 
visto que a Unidade não apresentou informações acerca do tamanho de cada planta. 

Em relação às supervisões, a SFA/SP programou para o exercício de 2016 381 
supervisões e realizou 362, resultando no índice de 95% de cumprimento da meta 
prevista. Conforme registrado, há diferenças em termos de frequência e conteúdo, em 
função do acordado com os países importadores. 

Rondônia: No que tange às ações de inspeção, não foram identificadas diferenças no 
monitoramento realizado entre os frigoríficos avaliados (exportador e de mercado 
interno). 

Quanto às supervisões, verificou-se que a SFA/RO não executou todas as ações de 
supervisão que estavam planejadas para 2016 – somente uma de duas previstas para o 
frigorífico exportador, e nenhuma para um dos frigoríficos que comercializam 
internamente. Não obstante, o frigorífico exportador recebeu, em 2015 e 2016, mais 
ações de controle do Ministério (uma supervisão em 2015, uma em 2016 e uma 
auditoria em 2016), além de visitas de missões estrangeiras, do que os demais avaliados, 
que receberam uma ou duas ações de controle nos dois anos. 

Durante visita in loco realizada nas instalações dos frigoríficos SIF n°s 791, 4488, 4510 e 
4965, identificaram-se inconsistências nos procedimentos de higiene e segurança, tais 
como falha na higienização da serra de carcaça, ausência de funcionário do SIF no 
recebimento dos animais e falha na proteção dos funcionários que trabalham em 
plataformas elevadas. Ante o verificado, recomendou-se à SFA/RO notificar os 
frigoríficos que apresentaram tais inconsistências e incluir, no âmbito das supervisões 
futuras, a revisão dos programas de autocontrole dos frigoríficos que não constaram da 
amostra. 

Goiás: No que diz respeito à inspeção, observou-se que os procedimentos são 
equivalentes para os estabelecimentos, em termos de frequência. Verificou-se, ainda, 
que existe um padrão (forma) de relatoria tanto para o estabelecimento exportador, 
quanto para o de mercado interno. Não obstante, em termos de conteúdo, há 
diferenças entre alguns itens nos relatórios, decorrentes das exigências dos países 
importadores, os quais possuem requisitos sanitários específicos. 

Da análise dos relatórios de não conformidades apresentadas pelos dois SIF, verificou-
se que o estabelecimento exportador apresentou 205 não conformidades – 132 a mais 
que o estabelecimento de mercado interno, e que não houve diferença no 
monitoramento realizado nesses estabelecimentos. 

As ações de supervisão, realizadas pela SFA/GO nos estabelecimentos selecionados, 
foram realizadas de acordo com o planejado, sendo uma no de comércio interno, e 
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quatro no exportador – uma a cada trimestre, em atendimento às exigências dos 
exportadores da EUA e da União Europeia. A principal diferença identificada nos 
relatórios de supervisão foi a avaliação adicional, no SIF exportador, de controles 
microbiológicos e a certificação de produtos, também decorrentes de exigências dos 
mercados importadores. 

II.III Detalhamento dos resultados das fiscalizações realizadas pela CGU em âmbito 
local, em relação aos procedimentos e programas de autocontrole dos 
estabelecimentos: 

Mato Grosso: Verificaram-se divergências entre os programas de autocontrole do 
estabelecimento de comércio interno e do exportador para União Europeia, 
notadamente no que tange ao controle de temperaturas, higiene, hábitos e saúde dos 
operários, controle da matéria-prima, ingredientes e material de embalagem, controle 
de pragas, frequência da realização de testes microbiológicos e bem-estar animal. 

Em que pese o plano do estabelecimento de mercado interno abordar todos os 
elementos de inspeção definidos na Circular n° 175/2005/CGPE/Dipoa, as descrições das 
verificações apresentam-se genéricas, não particularizam a situação específica do 
estabelecimento inspecionado. Ademais, o plano de inspeção, que consiste em um 
programa de autocontrole referente aos procedimentos de inspeção e fiscalização 
executado pelo serviço no estabelecimento, para alguns elementos, apresenta-se como 
resumo, e não como ferramenta de planejamento. 

São Paulo: Analisando-se os programas de autocontrole do estabelecimento de 
mercado interno e de exportação da amostra, verificou-se que existe certa similaridade 
entre eles no tocante ao cumprimento dos objetivos gerais estabelecido pelos 
normativos. Entretanto, observou-se discrepância significativa entre eles em relação à 
estrutura – no caso do exportador, o programa é mais organizado quanto ao 
detalhamento dos procedimentos de verificação, que pode ser resultado das exigências 
específicas impostas pelos países importadores. 

Rondônia: Por intermédio de análise comparativa, não foram identificadas diferenças 
significativas entre os programas de autocontrole do frigorífico exportador e dos 
frigoríficos que atendem apenas ao mercado interno, com exceção do controle de 
temperatura automatizado que o frigorífico exportador realiza. Verificou-se, ainda, que 
os programas de autocontrole dos frigoríficos analisados estão adequadamente 
documentados, e que a implantação desses programas de autocontrole pelo frigorífico 
exportador apresenta um nível de maturidade mais avançado do que os outros 
frigoríficos da amostra. 

Goiás: Da análise dos programas de autocontrole dos estabelecimentos selecionados, 
verificou-se que o de mercado interno atende aos requisitos básicos exigidos nas 
Circulares n° 175/2005/CGPE/Dipoa e 03/2010/DICAR/CGI/DIPOA/SDA/MAPA, e que, 
em que pese o programa de autocontrole do estabelecimento exportador ser mais 
detalhado e extenso, não há diferenças relevantes entre os programas, havendo 
similaridade nos procedimentos de implantação, manutenção, execução e avaliação dos 
referidos programas. 
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Secretaria Federal de Controle Interno 

 
 
Certificado: 201800538 
Unidade Auditada: Secretaria-Executiva do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento 

Ministério Supervisor: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

Município (UF): Brasília (DF) 

Exercício: 2017 

 

 

1. Foram examinados os atos de gestão praticados entre 01/01/2017 e 

31/12/2017 pelos responsáveis das áreas auditadas, especialmente aqueles listados no 

artigo 10 da Instrução Normativa TCU nº 63/2010. 

2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do 

trabalho informado no Relatório de Auditoria Anual de Contas, em atendimento à 

legislação federal aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram os 

resultados das ações de controle, realizadas ao longo do exercício objeto de exame, sobre 

a gestão da unidade auditada. 

3. Foram registrados os seguintes achados relevantes para os quais, 

considerando as análises realizadas, não foi identificado nexo de causalidade com atos de 

gestão de agentes do Rol de Responsáveis: 

- Ausência de práticas relacionadas à governança e à gestão de contratos de repasse do 

Ministério, contribuindo com a baixa efetividade do processo. (Item 12 do Relatório de 

Auditoria nº 201800538) 

 

- Pagamento a maior na execução do contrato de teleatendimento e atendimento 

presencial do MAPA. (Item 17 do Relatório de Auditoria nº 201800538) 

 

- Ausência de parâmetros e dados objetivos que suportem a demanda definida nas Ordens 

de Serviço emitidas na execução do Contrato nº 21/2016.” (Item 18 do Relatório de 

Auditoria nº 201800538) 

 

4. Os seguintes achados subsidiaram a certificação dos agentes do Rol de 

Responsáveis: 

Certificado de Auditoria 

Anual de Contas 
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- Providências insuficientes para atendimento das recomendações da CGU referentes à 

Gestão da Rede Lanagro e para implementação de melhorias no controle dos processos 

de Inspeção de Produtos de Origem Animal, especificamente quanto ao adequado 

acompanhamento da atuação dos SIFs e Sipoas. (Item 2 do Relatório de Auditoria nº 

201800538) 

 

- Não implementação de melhorias no processo de registro de agrotóxicos suficientes 

para mitigar as ocorrências detectadas pela CGU no Relatório de Auditoria n° 

201303852. (Item 4 do Relatório de Auditoria nº 201800538) 

 

 

5. Diante dos exames realizados e da identificação de nexo de causalidade 

entre os atos de gestão de cada agente e os achados mencionados, proponho que o 

encaminhamento das contas dos integrantes do Rol de Responsáveis seja conforme 

indicado a seguir: 

CPF do agente 
público 

Cargo ou função Avaliação do órgão 
de Controle Interno 

Fundamentação da avaliação 
do Controle Interno 

***.696.061-** Secretário de Defesa 

Agropecuária 

Regular com 
Ressalva 

Itens 2 e 4 do Relatório nº 

201800538. 

Demais 

integrantes do 

Rol de 

Responsáveis 

  
Regularidade 

Considerando o escopo do 

Relatório de auditoria, não 

foram identificadas 

irregularidades com 

participação determinante 

destes agentes. 

 

5. Ressalta-se que, dentre os responsáveis certificados por Regularidade, há 

agentes cuja gestão não foi analisada por não estar englobada no escopo da auditoria de 

contas, definido conforme art. 14, § 2º, da Decisão Normativa TCU nº 163/2017. 

Brasília/DF, 31 de julho de 2018. 

 
O presente certificado encontra-se amparado no relatório de auditoria, e a opção pela 

certificação foi decidida pelo: 

 

Coordenador-Geral de Auditoria das áreas de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento 
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Secretaria Federal de Controle Interno 

 

 
Parecer: 201800538 

Unidade Auditada: Secretaria-Executiva do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

Ministério Supervisor: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

Município (UF): Brasília (DF) 

Exercício: 2017 

Autoridade Supervisora: Blairo Borges Maggi 

 

Tendo em vista os aspectos observados na prestação de contas anual do 

exercício de 2017 da Secretaria-Executiva do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento – SE/Mapa, expresso a seguinte opinião acerca dos atos de gestão, com 

base nos principais registros e recomendações formulados pela equipe de auditoria. 

No decorrer dos trabalhos de auditoria, constatou-se a manutenção de 

fragilidades relevantes apontadas em trabalhos anteriores desta CGU no âmbito da 

Secretaria de Defesa Agropecuária – SDA/Mapa nos processos de supervisão da inspeção 

de produtos de origem animal e no registro de agrotóxicos. Evidenciou-se ainda a 

desatualização dos valores vigentes das multas em defesa agropecuária, fato que limita o 

efeito inibidor de novas infrações esperado da aplicação de penalidades, e a possibilidade 

de atuação mais ativa da Secretaria de Mobilidade Social, do Produtor Rural e do 

Cooperativismo – SMC/Mapa na governança e gestão dos contratos de repasse. 

Nesse contexto, a origem das fragilidades apontadas anteriormente – a 

ausência de informações estruturadas e atualizadas acerca da efetiva atuação das unidades 

descentralizadas do Ministério na da inspeção de produtos de origem animal e as falhas 

no gerenciamento do fluxo de análise e a padronização das comunicações com os demais 

órgãos intervenientes – permanecem as mesmas. 

Parecer de Dirigente do 

Controle Interno 
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Dessa forma, reiteram-se as recomendações desta Controladoria: o 

desenvolvimento de sistema ou solução destinado ao registro e gerenciamento das ações 

de inspeção de produtos de origem animal, a priorização da implementação do Sistema 

de Informações sobre Agrotóxicos e o aprimoramento da atuação dos órgãos 

responsáveis pelo registro. Quanto à ausência de práticas relacionadas à governança e à 

gestão dos contratos de repasse do Ministério, foram recomendadas ações visando 

fortalecer a governança sobre os contratos de repasse, a fim de obter clareza quanto aos 

resultados alcançados por meio do repasse de recursos do Ministério a estados e 

municípios. 

Assim, em atendimento às determinações contidas no inciso III, art. 9º da Lei 

n.º 8.443/92, combinado com o disposto no art. 151 do Decreto n.º 93.872/86 e inciso VI, 

art. 13 da IN/TCU/N.º 63/2010 e fundamentado no Relatório de Auditoria, acolho a 

conclusão expressa no Certificado de Auditoria, pela REGULARIDADE COM 

RESSALVA. Desse modo, o Ministro de Estado supervisor deverá ser informado de que 

as peças sob a responsabilidade da CGU estão inseridas no Sistema e-Contas do TCU, 

com vistas à obtenção do Pronunciamento Ministerial de que trata o art. 52, da Lei n.º 

8.443/92, e posterior remessa ao Tribunal de Contas da União por meio do mesmo 

sistema. 

Brasília/DF, 31 de julho de 2018. 

 

 

Diretor de Auditoria de Políticas Econômicas e de Produção  

 

 

 


