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                                          Apresentação 
 
 

                        A Superintendência Federal de Agricultura no Amazonas, elaborou o presente 
Relatório com as disposições da Instrução Normativa TCU nº 63/2010, da Decisão Normativa TCU 
nº 117/2011 e da Portaria TCU nº 123/2011. 
                            O Relatório de Gestão do Exercício de 2011 mostra de modo claro e objetivo os 
resultados de atividades e ações executadas nos setores técnicos e administrativos da 
Superintendência, compreendendo defesa sanitária, inspeção, classificação e fiscalização 
agropecuária; fomento e desenvolvimento de pessoas, bem como de serviços gerais; planejamento 
estratégico e planejamento operacional; programação, acompanhamento e execução orçamentária e 
financeira de recursos alocados; qualidade e produtividade dos serviços prestados aos seus usuários; 
e ainda, aperfeiçoamento da gestão da Superintendência. 
                            Em síntese as informações constantes deste Relatório mostram o desempenho e 
alcance dos objetivos propostos nos Planos de Trabalho planejados. 
                            Ainda que a lotação de pessoal da Superintendência, incluindo fiscais federais 
agropecuários e servidores de apoio técnico e administrativos, não seja o adequado, com reflexos 
diretos na quantidade de produtos fiscalizados, bem como na qualidade das fiscalizações, e ainda 
nos serviços realizados no âmbito interno, não se pode deixar de reconhecer que foram obtidos 
avanços nas atividades e ações desenvolvidas, pressupondo, também, melhoria no processo de 
gestão. 
                          De acordo com as orientações recebidas, alguns quadros da Portaria TCU nº 
123/2011, não constam deste Relatório por não se aplicarem a esta Unidade e/ou alguns, por não 
terem  realizações no exercício. 
                          O Plano Estratégico é corporativo do Ministério da Agricultura, como um todo, e as 
avaliações estarão contempladas no Relatório da sede, em Brasília. 
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1.1  Relatório de Gestão Individual 

 
QUADRO A.1.1 - IDENTIFICAÇÃO DA UJ – RELATÓRIO DE GESTÃO INDIVIDUAL 

Poder e Órgão de Vinculação 
Poder: Executivo 
Órgão de Vinculação: Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento – MAPA 

Código SIORG: 14 

Identificação da Unidade Jurisdicionada 
Denominação completa: Superintendência Federal de Agricultura no Amazonas 
Denominação abreviada: SFA/AM 
Código SIORG: 2800 Código LOA:  Código SIAFI: 130090 
Situação: Ativa 
Natureza Jurídica: Órgão da Administração Direta do Poder Executivo 

Principal Atividade: Agropecuária Código CNAE: 7490-1/03 
Telefones/Fax de contato:  (092) 4009-3800 (092) 4009-3801 (092)4009-3805 
E-mail: gab-am@agricultura.gov.br 
Página na Internet: www.agricultura.gov.br 
Endereço Postal: Rua Maceió, 460  –  Adrianópolis  –  Manaus/Amazonas  
CEP. 69057-010 

Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada 
Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada 
 Portaria Ministerial nº 428 de 9 de junho de 2010 
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada 
 Decreto nº 7.127, de 4 de agosto de 2010 
Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada 
 Não se aplica 
Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Unidades Gestoras relacionadas à Unidade Jurisdicionada 
Código SIAFI Nome 

Não se aplica  Não se aplica 
Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Código SIAFI Nome 
Não se aplica  Não se aplica 

Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões 
Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão 

Não se aplica Não se aplica 
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Organograma da Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento no Amazonas 

Portaria Ministerial nº 428 de 09 de junho de 2010. 
 

 
 
 
 

 
 

                 SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DA AGRICULTURA, 
            PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 

   SFA/AM 
                                                        
                                      SUPERINTENDENTE 

SEÇÃO DE APOIO 
OPERACIONAL E 

DIVULGAÇÃO-SAOD 

SEÇÃO DE 
PLANEJAMENTO E 

ACOMPANHAMENTO
-SEPA 

DIVISAO DE DEFESA 
AGROPECUÁRIA-DDA 

SETOR DE APOIO 
ADMINISTRATIVO-

SAD 

SERVIÇO DE 
VIGILÂNCIA 

AGROPECUARIA-SVA
  

SERVIÇO DE SAÚDE, 
INSPEÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO 
ANIMAL-SIFISA 

DIVISÃO DE 
POLITÍCA, 

PRODUÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO 

AGROPECUÁRIO-

SERVIÇO DE 
SANIDADE, 

INSPEÇÃO E 
FISCALIZAÇÃO 

VEGETAL-SIFISV 

SEÇÃO DE 
ATIVIDADES GERAIS-

SAG 

SEÇÃO DE 
EXECUÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA E 
FINANCEIRA-SEOF 

SEÇÃO DE GESTÃO 
DE PESSOAS-SGP 

NUCLETO DE 
TRANSPORTE-NTR 

SETOR DE MATERIAL 
E PATRIMÔNIO-SMP 

SETOR DE COMPRAS 
E CONTRATOS-SCC 

NUCLEO DE 
MANUTENÇÃO 
PREDIAL-NMAP 

NUCLEO DE  
PROTOCOLO-NPR 

POSTO VIGILÂNCIA 
AGROPECUÁRIA-PVA 

(8) 
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 
SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E 

ABASTECIMENTO NO AMAZONAS 
 
 

2. Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira da Unidade 
2.1  Responsabilidades Institucionais da Unidade 

2.1.1 Competência Institucional 
  
                            Conforme estabelece o Regimento Interno, Portaria Ministerial nº 428 de 9 de 
junho de 2010, a Superintendência Federal de Agricultura no Amazonas, unidade descentralizada 
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, diretamente subordinado ao Ministro de 
Estado, consoante orientações técnica dos órgãos específicos singulares e setoriais do Ministério, 
compete executar atividades e ações nas áreas administrativa e técnica em: 

1. Defesa sanitária, inspeção, classificação e fiscalização agropecuária; 
2. Fomento e desenvolvimento agropecuário; 
3. Assistência técnica e extensão rural; 
4. Infraestrutura rural, cooperativismo e associativismo rural; 
5. Produção e comercialização de produtos agropecuários; 
6. Administração e desenvolvimento de pessoas, bem assim de serviços gerais; 
7. Planejamento estratégico e planejamento operacional; 
8. Programação, acompanhamento e execução orçamentária e financeira dos recursos 

alocados; 
9. Qualidade e produtividade dos serviços prestados aos seus usuários; e 
10. Aperfeiçoamento da gestão da Superintendência. 
              No Amazonas, todas as ações e atividades executadas pela Superintendência 
Federal de Agricultura, estão integradas num contexto de promover o desenvolvimento 
sustentável e a competitividade do agronegócio em benefício da sociedade brasileira. 

                     
 
2.1.2. Objetivos Estratégicos 
 
                A Gestão Estratégica concilia as políticas públicas com as demandas do agronegócio 
visando melhorar a competitividade do setor. Seu fundamento é oferecer condições para que o 
Brasil alcance e consolide a posição de líder mundial no agronegócio, atendendo paralelamente, às 
necessidades e exigências do mercado interno e a segurança alimentar da população brasileira. 
                   Entre os objetivos estabelecidos está a busca da excelência administrativa, garantindo 
maior efetividade na formulação e implementação das políticas públicas para o agronegócio e o 
fortalecimento e harmonização do setor, coordenando e promovendo a igualdade entre os atores 
envolvidos. 
                   Os objetivos estratégicos, incluem ainda, a garantia de segurança alimentar do povo 
brasileiro; a ampliação da participação da agroenergia na matriz energética do país; o aumento da 
produção de produtos agropecuários não-alimentares e não-energéticos; e atuação no sentido de 
impulsionar o desenvolvimento sustentável do país por meio do agronegócio. 
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2.2  Estratégia de atuação frente às responsabilidades institucionais 
 

                As ações prioritárias de cada Setor desta Superintendência são pré-estabelecidas pelo 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, definidas pelas Coordenações do órgão 
Central, em consonância com as metas do Plano Plurianual 2008-2011 do Governo Federal. Os 
procedimentos são fundamentados nos decretos e legislações complementares, além de atos 
normativos publicados pelas Secretarias e Departamentos do MAPA.  
                   A operacionalização do sistema de liderança desta Superintendência, envolve 
diretamente o Superintendente, O Chefe da Divisão Técnica, os Chefes dos Setores, Serviços e 
Seções. Esses agentes desenvolvem ações que visam o bom andamento da gestão pela 
qualidade, atuando como multiplicadores dos programas, identificando pontos de 
estrangulamento e propondo correções. 

                  A Superintendência Federal de Agricultura no Amazonas, atua em conjunto  com 
todos os atores do Setor Agropecuário bem assim com setores que demandem ações de sua 
competência, objetivando dar respostas que atendam aos interesses da sociedade.  
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2.3 – Programas de Governo sob a responsabilidade da UJ 

2.3.1. Execução dos Programas de Governo sob a responsabilidade da UJ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro A.2.1 – Demonstrativo da Execução por Programa de Governo 
Código no PPA 750 

Denominação APOIO ADMINISTRATIVO 
Tipo do Programa Apoio às Políticas Públicas e áreas especiais 

Objetivo Geral 
Prover a Unidade dos meios administrativos para implementação e gestão de seus 
programas finalísticos. 

Objetivos Específicos Manter a Unidade em funcionamento regular com todas as responsabilidades contratuais. 
Gerente João Ferdinando Barreto 
Público Alvo Governo 

Informações orçamentárias e financeiras do Programa             
Em R$ 

1,00 
Dotação 

Inicial Final 
Despesa 

Empenhada 
Despesa 

Liquidada 
Restos a Pagar 

não processados 
Valores Pagos 

75.000,00  1.173.758,81   998.778,37 998.778,37  81.112,59  917.665,78  
Informações sobre os resultados alcançados 

Referência 
Ordem 

Indicador (Unidade 
medida) Data 

Índice 
inicial Índice final 

Índice 
previsto no 
exercício 

Índice 
atingido no 

exercício 

     
100 

85,09 
Fórmula de Cálculo do Índice 
(créditos empenhados/créditos provisionados) x 100 
Análise do Resultado Alcançado 
Os recursos orçamentários destinados à área administrativa são determinados pela Coordenação Geral de Apoio às 
Superintendências, baseadas nos contratos existentes na Unidade e são descentralizados mensalmente. Muitas das 
vezes, os recursos não dão para cumprir os compromissos assumidos e valemos do repasse de algumas despesas da 
Superintendência  de Pesca, instalada na sede desta Unidade,  como energia elétrica, vigilância, conservadora e 
reprografia. Quanto ao índice de 85,09  informado, deve-se a descentralização de recursos no final do ano que não dá 
tempo da realização de licitações e com isso deixamos de atingir um percentual maior do recursos descentralizado. 

Referência 
Ordem 

Indicador (Unidade 
medida) Data 

Índice 
inicial 

Índice final 

Índice 
previsto no 
exercício 

Índice 
atingido no 

exercício 
       

Fórmula de Cálculo do Índice 
 
Análise do Resultado Alcançado 
  
Fonte: SIPLAN e SEOF/SFA/AM 
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QUADRO A.2.1 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO POR PROGRAMA DE GOVERNO 

Identificação do Programa de Governo 
Código no PPA: 
0375 

Denominação: Qualidade de Insumos e Serviços Agropecuários 

Tipo do Programa: Programa Finalístico 
Objetivo Geral: Salvaguardar a Produção e a produtividade agropecuária pela garantia de níveis adequados de 
conformidade e qualidade dos insumos básicos colocados à disposição dos produtores 

Objetivos Específicos: Impulsionar o desenvolvimento sustentável do país por meio do agronegócio 

Gerente: Ricardo Rego Pamplona Responsável: Daniel Gustavo Bez 
Público Alvo: Agricultores, estabelecimentos produtores e comerciais, laboratórios, certificadores, reembaladores e 
armazenadores de insumos agropecuários 

Informações orçamentárias e financeiras do Programa             Em R$ 1,00 
Dotação 

Inicial Final 
Despesa 

Empenhada Despesa Liquidada 
Restos a Pagar 

não processados Valores Pagos 

FISPROVET 
(5.736,29) 

 
FISCINAN 
(16.928,00) 

 
 
 

TOTAL: 
22.664,29 

FISPROVET 
(6.447,31) 

 
FISCINAN 
(10.853,01) 

 
 
 

TOTAL: 
17.300,32  

FISPROVET:  
(309014)- 1.881,30 

(309030)- 196.20 
(309033)- 3.019,77 

FISCINAN:  
(309014)- 4.092,34 
(309030)- 1.536,50 

(309033)- 860,08 
 

TOTAL: 
11.586,19  

FISPROVET:  
(309014)- 1.881,30 

(309030)- 196.20 
(309033)- 3.019,77 

FISCINAN:  
(309014)- 4.092,34 
(309030)- 1.536,50 

(309033)- 860,08 
 

TOTAL: 
11.586,19  

FISPROVET:  
(309014)- 0,00 
(309030)- 0,00 
(309033)- 0,00  

FISCINAN:  
(309014)- 0,00 
(309030)- 0,00  
(309033)- 0,00 

 
 
 

 FISPROVET:  
(309014)- 1.881,30 

(309030)- 196.20 
(309033)- 3.019,77 

FISCINAN:  
(309014)- 4.092,34 
(309030)- 1.536,50 

(309033)- 860,08 
 

TOTAL: 
11.586,19  

Informações sobre os resultados alcançados 
Referência Orde

m 
Indicador (Unidade 

medida) Data Índice inicial Índice final 

Índice 
previsto no 
exercício 

Índice 
atingido no 

exercício 

1 

ICPUV - Índice de 
conformidade de 
Produtos de Uso 

Veterinário 31/12/2011 - - 00 00 
Fórmula de Cálculo do Índice 
N° de estabelecimentos fabricantes conformes dividido pelo N° de estabelecimentos fabricantes fiscalizados 
Análise do Resultado Alcançado 
O Estado do Amazonas não possui estabelecimentos fabricantes de produtos de uso veterinário, portanto este índice não 
reflete a realidade do estado. De janeiro de 2011 à dezembro de 2011 foram fiscalizados 34 estabelecimentos 
comerciantes/distribuidores de produtos de uso veterinário, sendo que estavam programados 34, portanto atingimos um 
índice de 100%. 

Referência 
Ordem 

Indicador 
(Unidade medida) Data Índice inicial Índice final 

Índice 
previsto no 
exercício 

Índice 
atingido no 

exercício 

2 

ICPAA Índice de 
conformidade de 

Produtos para 
Alimentação Animal 31/12/2011 - - 1 0,83 

Fórmula de Cálculo do Índice 
N° de produtos conformes dividido pelo N° de produtos fiscalizados (neste índice considera-se o resultado de conformidade 
das amostras colhidas e analisadas). 
Análise do Resultado Alcançado 
Foram realizadas 18 análises laboratoriais sendo 03 não conformes e 15 conformes. De janeiro de 2011 à dezembro de 2011 
foram fiscalizados 41 estabelecimentos, sendo 29 comerciantes/distribuidores, 3 fábricas clandestinas alvo de denúncias e as 
7 fábricas de alimentos para animais registradas nessa SFA/AM. Foi registrada uma nova fábrica e foi feita uma vistoria para 
registro. Também no ano de 2011 foi realizada uma investigação em fábrica exportadora de farelo de soja por contaminação 
deste ingrediente em exportação para União Européia. Estava prevista a realização de 45 fiscalizações e foram executadas 
41, totalizando um percentual de 91,11%. 
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Referência 
Ordem 

Indicador 
(Unidade 
medida) Data Índice inicial Índice final 

Índice previsto 
no exercício 

Índice 
atingido no 

exercício 

3 

Percentual de 
fábricas com 
BPF  31/12/2011 - - 100 14,28 

Fórmula de Cálculo do Índice 
ID = (% BPF implantada/% FF) sendo: ID –Percentual de Fábricas com BPF = Nº de estabelecimentos fabricantes com 
BPF implantada de acordo com a Instrução Normativa nº 04/07 dividido pelo Nº de estabelecimentos fabricantes 
fiscalizados x 100 
Análise do Resultado Alcançado 
O Serviço de Fiscalização de Insumos Pecuários estava sem Fiscal Federal Agropecuário para realizar as fiscalizações, que 
foram iniciadas a partir de setembro de 2010, com a transferência de dois FFA´s para o SIFISA, devido ao longo período 
sem Fiscal Federal Agropecuário para desempenhar as atividades temos apenas uma fábrica de alimentação animal com BPF 
implantada segundo Instrução Normativa n° 04/2007. Todas as outras fábricas foram intimadas a implantarem as BPF 
conforme manuais encaminhados à esta SFA/AM. Estimamos que em 2012 seja atingido o índice de 100%. Ainda falta 
treinamento dos FFA´s para realizar auditoria de BPF.  

Referência 
Ordem 

Indicador 
(Unidade 
medida) Data Índice inicial Índice final 

Índice previsto 
no exercício 

Índice 
atingido no 

exercício 

4 

ICMGA – 
Índice de 
conformidade 
de Material 
Genético 
Animal   31/12/2011 85,00 0,00 00 01 

Fórmula de Cálculo do Índice 
Nº de estabelecimentos produtores conformes dividido pelo N° de estabelecimentos produtores fiscalizados 
Análise do Resultado Alcançado 
Durante o ano de 2011 foi realizada uma fiscalização para registro de um incubatório avícola, o único estabelecimento 
registrado no estado, e estava conforme. 
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QUADRO A.2.1 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO POR PROGRAMA DE GOVERNO 

Identificação do Programa de Governo 
Código no 
PPA: 4842 

Denominação: Erradicação da Febre Aftosa - Nacional - 22101 

Tipo do Programa: Finalístico 
Objetivo Geral: Minimizar o risco de introdução e disseminação de pragas e doenças que afetam a produção agropecuária, 
atendendo às exigências de padrões fitozoossanitários dos mercados internos e externos. 
 
Finalidade: Manter a condição sanitária na zona livre de febre aftosa e erradicar a doença dos circuitos pecuários Norte e 
Nordeste, objetivando o acesso do produto nacional ao mercado. 
 
Objetivos Específicos: Realização de reuniões dos circuitos pecuários para estabelecimento das prioridades e estratégias 
zoossanitária; elaboração de normas sanitárias; educação sanitária; cadastramento das unidades de produção, de vacinação, 
de atendimento a notificações de suspeitas e de controle do trânsito de animais e de seus produtos e subprodutos; 
rastreamento, fiscalização e controle da eficiência e da eficácia das vacinas produzidas; realização de diagnóstico e 
monitoramento soroepidemiológico nas unidades federativas; fiscalização sanitária e epidemiológica; e aperfeiçoamento do 
sistema de informação e análise epidemiológica. 
 
Gerente: Guilherme Henrique Figueiredo 
Marques 

Responsável: Daniel Gustavo Bez 

Público Alvo: Produtores, consumidores, exportadores, importadores, transportadores, inclusive passageiros, 
armazenadores e demais integrantes da cadeia produtiva agropecuária. 

Informações orçamentárias e financeiras do Programa             Em R$ 1,00 
Dotação 

Inicial Final 
Despesa 

Empenhada 
Despesa 

Liquidada 
Restos a Pagar não 

processados 
Valores Pagos 

(339014) 
103.168,90 

(339014) 
48.046,18 

(339014) 
44.352,00 (339014) 44.352,00 

(339014)  
0,00 

(339014) 
 44.352,00 

(339030) 
40.000,00 

(339030) 
18.000,00 

(339030) 
14.037,95 (339030) 13.821,95 

(339030)  
216,00 

(339030) 
 14.037,95 

(339033) 
137.160,00 

(339033) 
88.084,00 

(339033) 
88.084,00 (339033) 85.594,89 

(339033)  
2.489,11 

(339033)  
88.084,00 

(339036) 
235.625,40 

(339036) 
77.330,77 

(339036) 
77.330,77 (339036) 77.330,77 

(339036)  
0,00 

(339036) 
 77.330,77 

(339039) 
30.000,00 

(339039) 
14.000,00 

(339039) 
14.000,00 (339039) 10.259,76 

(339039)  
3.740,24 

(339039) 
 14.000,00 

(333041) 
0,0 

(333041) 
703.516,85 

(333041) 
703.516,85 

(333041) 
703.516,85 

(333041)  
0,00 

(333041)  
703.516,85 

(4490-52) 
14.990,00 

(4490-52) 
 0,00 (4490-52) 0,00 

(4490-52)  
0,00 

(4490-52) 
 0,00 

(4490-52) 
 0,00 

339036 – STP física; 339039 – STP Jurídica; 339014 – Diária; 339030 – Consumo; 339033 - Passagens; 334490-52 – 
Material permanente; 333041 – Convênio. 

Informações sobre os resultados alcançados 

Referência 
Ordem 

Indicador 
(Unidade 
medida) Data 

Índice 
inicial Índice final 

Índice 
previsto no 
exercício Índice atingido no exercício 

1 

ÁREA 
DECLARADA 

LIVRE DE 
FEBRE AFTOSA 

COM 
VACINAÇÃO 

31/12/201
1 

1.350.461,71 
(PPA) 

 
43.253(AM) 

0,00 
(PPA) 

 
43.253 
(AM) 

1.570.745,680 
ÁREA 

TOTAL DO 
ESTADO 

43.253 (AM) 
 

 
 

2 

ÁREA 
DECLARADA 

LIVRE DE 
FEBRE AFTOSA 

SEM 
VACINAÇÃO 

NÃO SE 
APLICA 

95.346,18 
(PPA) 

0,00 
(PPA) 

Não previsto 
no 

cronograma 
do programa 
para o Estado 
do Amazonas 

 

Fórmula de Cálculo do Índice 
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* O único índice medido é o total de áreas livre de Febre Aftosa com ou sem vacinação. O objetivo final é que a doença 
seja erradicada do Brasil. 
Indicador 1 : Área Declarada Livre de Febre Aftosa com vacinação 
Índice início do PPA: 1.350.461,71  
Base geográfica: Nacional 
Unidade de medida: Km2 
Índice final do PPA: 0,00 
Fonte: Organização Mundial de Sanidade Animal – OIE 
Fórmula do cálculo: área do território nacional declarada livre de febre aftosa com vacinação 
Índice Apurado: 4.942.639,00 
Comentário: Em 2011 não foi possível declarar parte das regiões norte e nordeste do país como zona livre de febre 
aftosa com vacinação por deficiências estruturais dos serviços veterinários dos respectivos estados.  
Indicador 2: Área Declarada Livre de Febre Aftosa sem vacinação 

       Índice início do PPA: 95.346,18 
Base geográfica: Nacional 
Unidade de medida: Km2 
Índice final do PPA: 0,00 
Fonte: Organização Mundial de Sanidade Animal – OIE 
Fórmula do cálculo: área do território nacional declarada livre de febre aftosa sem vacinação 

       Índice Apurado: 95.346,00 
       Comentário: Mantida a situação do Estado de Santa Catarina como área livre de febre aftosa sem vacinação. 
Fonte: Secretaria de Defesa Agropecuária – SDA 
Periodicidade: Anual 
Análise do Resultado Alcançado 

Todos os resultados obtidos e solicitados nas metas dependem diretamente do ÓRGÃO EXECUTOR no 
Estado do AMAZONAS. O MAPA, através da SFA-AM, tem aportado recursos financeiros via convênio para realização de 
metas, além de trabalhar no sentido de verificação e apontamento de não conformidades com o objetivo de melhoria do 
Serviço Veterinário Estadual. Lembramos que este programa é executado pela CODESAV, assim, para a evolução e 
cumprimento da meta, o MAPA depende totalmente do Estado para realização. 
 
Análise Crítica da Execução Orçamentária 

Os recursos financeiros foram suficientes para execução das ações do PNEFA, não constituindo entrave 
para o avanço do PNEFA no Estado. O principal entrave foi o reduzido quadro funcional da área animal do SIFISA/DDA-
AM, além de deficiente quadro funcional da CODESAV, deficiência estrutural e falta de treinamento.  

Observações: 
O item referente a convênios (333041) trata-se do Convênio MAPA/SEPROR n° 756433, assinado em 

2011, objetivando estruturar e manter o sistema unificado de atenção a saúde animal no Estado do Amazonas, para controle, 
erradicação e prevenção das doenças dos animais. O recurso especificado no quadro foi liberado em dezembro de 2011, 
porém nenhuma meta ainda foi executada, devido ao atraso de liberação de recurso por atraso no depósito da contrapartida, 
em vista disso, foi proposto um termo aditivo para cumprimento das metas até abril de 2012, que ainda está em fase de 
aprovação em Brasília. 

Quanto ao recurso referente a diárias, importante ressaltar que por engano do Setor Financeiro da SFA-
AM, duas meio-diárias foram pagas para realização de serviço de outro setor (VIGIAGRO). Valores: 88,50 + 74,68. 

Quanto ao recurso referente a passagens temos a relatar que algumas viagens compradas e pagas no 
exercício haviam sido canceladas por motivos diversos, sendo que o valor referente deveria ter sido devolvido através de 
GRU, com desconto somente das multas nas empresas aéreas, desta forma a empresa que tem contrato de serviço de 
passagem deveria devolver 5.173,68, referentes a passagens da campanha de vacinação oficial, menos os descontos e 
multas de cancelamento alem de 2.711,70, referente a viagem de auditoria no SVE, menos as multas por cancelamento, 
sendo que só foi possível identificar junto ao SEOF uma GRU paga no valor de 1.766,62, desta forma ‘importante ressaltar 
que esta diferença deve ser paga obrigatoriamente este ano e que o SEOF de se empenhar em receber as referidas 
diferenças. 
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QUADRO A.2.1 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO POR PROGRAMA DE GOVERNO 

Identificação do Programa de Governo 
Código no PPA: 0356 Denominação: Segurança e Qualidade de Alimentos 
Tipo do Programa: Finalístico 
Objetivo Geral: Assegurar a qualidade e inocuidade de alimentos ofertados aos consumidores. 
Objetivos Específicos: 
 - I - programar, promover, orientar e controlar a execução das atividades de: 
a) inspeção ante-mortem e post-mortem de animais de açougue; 
b) inspeção e fiscalização da produção e do comércio de produtos de origem vegetal in natura, processados e 
industrializados; 
c) inspeção higiênico-sanitária e tecnológica de estabelecimentos que procedem ao abate de animais de açougue, que 
industrializam, beneficiam, manipulam, fracionam e embalam  matérias-primas, produtos, subprodutos e derivados de 
origem animal; 
d) fiscalização das atividades de classificação de matérias-primas, produtos, subprodutos e derivados de origens 
animal e vegetal, bem como de tipificação de carcaças; 
e) inspeção higiênico-sanitária e tecnológica de produtos, subprodutos e derivados de origem animal, inclusive 
resíduos de valor econômico; 
f) inspeção e/ou fiscalização de produtos de origens animal no comércio varejista e atacadista, na forma da legislação; 
g) inspeção e fiscalização higiênico-sanitária e tecnológica de estabelecimentos que procedem a industrialização, 
beneficiamento, manipulação, fracionamento, certificação e embalagem de matérias-primas; 
h) análises laboratoriais específicas para apoiar ações de inspeção e/ou fiscalização agropecuária; 
i) apoio para o controle de resíduos químicos e biológicos e de contaminantes; 
j) inspeção e fiscalização da produção integrada e orgânica. 
II - fiscalizar os acordos e convênios firmados com os governos estaduais e municipais, quanto à execução da 
inspeção de produtos e derivados de origens animal, e de classificação de produtos de origem vegetal, subprodutos, 
derivados e resíduos de valor econômico; 
III - cadastrar os escritórios e empresas de exportação e importação de produtos e derivados de origens animal e 
vegetal; 
IV - autorizar previamente o embarque, inclusive no SISCOMEX, das importações e exportações de produtos de 
origens animal e vegetal, conforme legislação vigente; 
Gerente: Marcius Ribeiro de Freitas Responsável: Daniel Gustavo Bez 
Público Alvo: Produtores, indústrias, cerealistas, armazenistas, estabelecimentos comerciais, bolsas de mercadorias e 
consumidores. 

Informações orçamentárias e financeiras do Programa             
Em R$ 

1,00 
Dotação 

Inicial Final 
Despesa 

Empenhada 
Despesa 

Liquidada 
Restos a Pagar 

não processados 
Valores Pagos 

 56.942,50  35.118,73 32.751,87 32.751,87 2.683,96 32.751,87 
 

Informações sobre os resultados alcançados 
Referência 

Ordem Indicador (Unidade medida) 
Data 

Índice 
inicial 

Índice 
final 

Índice 
previsto no 
exercício 

Índice 
atingido no 

exercício 

1 
Índice de Conformidade de Produtos 

de Origem Animal 31/12/2011 0,75 
       
0,64 0,76 0,64 

Fórmula de Cálculo do Índice: ICP = 0,6xICA onde ICA=(0,7x(RA/NT) + 0,3x(AC/NA). 
ICP= Índice de Conformidade de Produtos de Origem Animal e Vegetal 
ICA= Índice de Conformidade de Produtos de Origem Animal 
RA=Número de Relatórios de Auditoria Conforme=01 
NT= Número total de relatórios de Auditoria = 02 
AC=Número de Amostras de produtos em conformidade = 52 
NA= Número total de Amostras analisadas = 53 

Análise do Resultado Alcançado - O Serviço de Inspeção Federal tem mobilizado as empresas produtoras 
de alimentos registrados no MAPA a exercerem o autocontrole visando atender à tendência atual de assunção, pelas 
empresas, da qualidade e segurança de seus produtos. Este novo modelo de inspeção sanitária fundamenta-se na 
inspeção continua e sistemática de todos os fatores que de alguma forma podem interferir na qualidade higiênica 
sanitária dos produtos expostos ao consumo da população. 

O resultado alcançado no Estado teria sido melhor se o numero de Fiscais Federais Agropecuários fosse 
maior. Visto que apenas dois Médicos Veterinários são responsáveis pela área de inspeção.  

Temos como prioridade e meta tentar inserir um maior número de fiscalizações nas empresas no ano vigente 
e acreditamos que esse indicador pode ser melhorado ano após ano, se houver incremento de Agentes de Inspeção e 
Fiscais na área de Inspeção de Produtos de Origem Animal no Estado do Amazonas. 
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A diferença entre o índice do ano anterior ao desse ano deve-se ao fato de que no ano de 2010 não houve 
Auditorias, e, neste ano, o procedimento ocorreu conforme o planejado pelo gerente do programa 
 

Referência 
Ordem Indicador (Unidade medida) 

Data 
Índice 
inicial 

Índice 
final 

Índice 
previsto no 
exercício 

Índice 
atingido no 

exercício 

2 

Índice de Estabelecimentos com 
Sistema de Analise de Perigos e 

Pontos Críticos de Controle (APPCC) 31/12/11 06 06 100% 46,15% 
Fórmula de Cálculo do Índice: Somatório dos estabelecimentos com sistema de APPCC implantado no ano. 
Análise do Resultado Alcançado – De acordo com os Ofícios Circulares GAB/DIPOA 25/2009, Oficio Circular 03 e 
04/2009 Carne, Oficio Circular 24/2009 Leite e mel, visando o aprimoramento dos sistemas de inspeção, as Divisões 
de Pescado, Carne e Leite disciplinaram a aplicação do Elemento de Inspeção 14 – Avaliação do Programa de análise 
de perigos e pontos críticos de controle (APPCC) às indústrias que atendem exclusivamente ao mercado nacional, a 
partir de 2011. Para tanto, iniciou-se neste serviço de inspeção uma programação destinada a implementar este 
elemento de inspeção nas empresas que ainda não haviam tido necessidade de implantá-lo, já que esta demanda era 
apenas exigida dos frigoríficos que atendiam à Lista Geral (somente 01 no estado). Com este intuito, foi encaminhado 
Oficio às empresas para implementação do programa e no ano de 2011 atingimos a implementação escrita dos 
Manuais de APPCC de 92,31% (apenas 01 frigorífico não entregou, pois se encontra desativado). Sua implementação 
física ainda encontra-se com certas dificuldades, pois depende do conhecimento empregado pelos Gerentes de 
Qualidade das empresas, que ainda sentem-se despreparados quando se deparam com os controles.   
 

Referência 
Ordem 

Indicador (Unidade 
medida) Data 

Índice 
inicial 

Índice final 

Índice 
previsto no 
exercício 

Índice 
atingido no 

exercício 

3 

Número de 
Estabelecimentos de 
Produção de Alimentos 
com Controle Sanitário 2011 13 13 100% 100% 

Fórmula de Cálculo do Índice: Número de estabelecimentos de produção de alimentos com controle sanitário, no 
ano. 
Análise do Resultado Alcançado - Há algum tempo o DIPOA já havia inserido nas tarefas rotineiras a avaliação da 
implantação e da execução, por parte da indústria inspecionada, dos programas de autocontrole. As modernas 
legislações dirigidas ao controle sanitário de alimentos tratam esses controles como pré-requisitos básicos para a 
instalação e funcionamento das indústrias; O que explica os índices inicial e final deste indicador. Não é possível, 
com o avanço da fiscalização, operacionalizar uma empresa sem que a mesma já se instale priorizando a inocuidade 
dos alimentos que irá produzir. Desta feita, as empresas com selo de inspeção federal no Estado só funcionam se 
tiverem pelo menos os programas de procedimento padrão de higiene operacional (PPHO) e num contexto mais 
amplo, as Boas Práticas de Fabricação (BPF) instalados. 
Fonte: SIFISA/DDA/SFA-AM/Secretaria de Defesa Agropecuária - SDA/DIPOA 
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QUADRO A.2.1 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO POR PROGRAMA DE GOVERNO 

Identificação do Programa de Governo 
Código no PPA: 2139  Denominação: Vigilância e fiscalização no trânsito interestadual de animais e seus 

produtos. 
Tipo do Programa: Finalístico 
Objetivo Geral: Minimizar o risco de introdução e disseminação de doenças que afetam a produção agropecuária, 
atendendo às exigências de padrões zoossanitários dos  
mercados internos e externos. 
Finalidade: Manter em níveis satisfatórios o estado sanitário dos rebanhos nacionais, protegendo áreas reconhecidas 
como livres de agentes causadores de doenças 
Objetivos Específicos: Elaboração de normas; coordenação, integração e cooperação técnica com as instâncias 
estaduais e municipais no trato da vigilância e do controle zoossanitário do trânsito de animais no território nacional; 
capacitação de recursos humanos na área de vigilância zoossanitária; análise de risco e quarentena animal. 
Gerente: Guilherme Henrique Figueiredo marques Responsável:Daniel Gustavo Bez 
Público Alvo: : Produtores, consumidores, exportadores, importadores, transportadores, inclusive passageiros, 
armazenadores e demais integrantes da cadeia produtiva agropecuária. 

Informações orçamentárias e financeiras do Programa             
Em R$ 

1,00 
Dotação 

Inicial Final 
Despesa 

Empenhada 
Despesa 

Liquidada 
Restos a Pagar 

não processados 
Valores Pagos 

(14) – 0,00 (14) – 0,00 (14) – 0,00 (14) – 0,00 (14) – 0,00 (14) – 0,00 
(30) – 0,00 (30) –  0,00 (30) –  0,00 (30) –  0,00 (30) – 0,00 (30) –  0,00 
(33) – 0,00 (33) – 0,00 (33) – 0,00 (33) – 0,00 (33) – 0,00 (33) – 0,00 
(36) – 0,00 (36) – 0,00 (36) – 0,00 (36) – 0,00 (36) – 0,00 (36) – 0,00 
(39) - 0,00 (39) - 0,00 (39) - 0,00 (39) - 0,00 (39) - 0,00 (39) - 0,00 
(52) -0,00 (52) - 0,00 (52) -0,00 (52) -0,00 (52) - 0,00 (52) -0,00 
            339036 – STP física; 335039 – STP Jurídica; 339014 – Diária; 339030 – Consumo; 339033 - Passagens; 
334490-52 – Material permanente 

Informações sobre os resultados alcançados 
Referência 

Ordem 
Indicador (Unidade 

medida) Data 
Índice 
inicial* 

Índice final* 

Índice 
previsto no 
exercício* 

Índice 
atingido no 
exercício 

1 
Taxa de conformidade no 

controle de fronteiras 31/12/11 90,00 0,00 95,00 42,3 
Fórmula de Cálculo do Índice 

* Os valores de índice inicial, índice final e índice previsto no exercício foram retirados do PPA nacional 
disponibilizado no SIPLAN e o índice atingido no exercício reflete o alcançado pelo Amazonas. 

* Os valores de índice inicial, índice final e índice previsto no exercício foram retirados do PPA nacional 
Ordem 1: Relação percentual entre as permissões de trânsito emitidas e o número de partidas inspecionadas, com 
base na percepção de enfermidades. 
Fonte: Secretaria de Defesa Agropecuária – SDA 
Periodicidade: Anual 
Análise do Resultado Alcançado 

O SIFISA/DDA-AM solicitou recursos financeiros para execução das ações previstas pelo PI 
VIGIZOO, mas os recursos não foram descentralizados. A ausência de descentralização dos referidos recursos não 
impediram ou dificultaram a execução das ações previstas para 2011. As ações de fiscalizações às Barreiras de 
Vigilância Agropecuária (BVA) e Supervisões das ações de fiscalização do trânsito executadas pela Central, Unidades 
e Escritórios Locais da CODESAV foram realizadas durante as supervisões das ações de prevenção, controle e 
erradicação de doenças dos animais e do Programa Nacional de Febre Aftosa, aproveitou-se a oportunidade para a 
realização das fiscalizações referentes ao trânsito (PI VIGIZOO), reduzindo o custo em fiscalizações e melhorando a 
eficiência do trabalho. 

O principal entrave foi o exíguo quadro funcional, a deficiência estrutural e de equipamentos, falta de 
treinamento, falha de comunicação entre os setores do órgão de defesa estadual (CODESAV) que impactaram 
negativamente a capacidade de execução do SIFISA/DDA-AM, somado a isto destaca-se também o reduzido quadro 
funcional da área animal do SIFISA/DDA-AM.  

Todas as barreiras de vigilância agropecuárias foram fiscalizadas e apresentavam as mesmas 
deficiências e fragilidades observadas durante as supervisões realizadas no ano de 2010. Não houve avanço ou 
melhorias nas atividades realizadas pelas BVA, mesmo após incessantes notificações a CODESAV . 
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QUADRO A.2.1 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO POR PROGRAMA DE GOVERNO 

Identificação do Programa de Governo 
Código no PPA: 2139  Denominação: Vigilância e fiscalização no trânsito interestadual de animais e seus 

produtos. 
Tipo do Programa: Finalístico 
Objetivo Geral: Minimizar o risco de introdução e disseminação de doenças que afetam a produção agropecuária, 
atendendo às exigências de padrões zoossanitários dos  
mercados internos e externos. 
Finalidade: Manter em níveis satisfatórios o estado sanitário dos rebanhos nacionais, protegendo áreas reconhecidas 
como livres de agentes causadores de doenças 
Objetivos Específicos: Elaboração de normas; coordenação, integração e cooperação técnica com as instâncias 
estaduais e municipais no trato da vigilância e do controle zoossanitário do trânsito de animais no território nacional; 
capacitação de recursos humanos na área de vigilância zoossanitária; análise de risco e quarentena animal. 
Gerente: Guilherme Henrique Figueiredo marques Responsável:Daniel Gustavo Bez 
Público Alvo: : Produtores, consumidores, exportadores, importadores, transportadores, inclusive passageiros, 
armazenadores e demais integrantes da cadeia produtiva agropecuária. 

Informações orçamentárias e financeiras do Programa             
Em R$ 

1,00 
Dotação 

Inicial Final 
Despesa 

Empenhada 
Despesa 

Liquidada 
Restos a Pagar 

não processados 
Valores Pagos 

(14) – 0,00 (14) – 0,00 (14) – 0,00 (14) – 0,00 (14) – 0,00 (14) – 0,00 
(30) – 0,00 (30) –  0,00 (30) –  0,00 (30) –  0,00 (30) – 0,00 (30) –  0,00 
(33) – 0,00 (33) – 0,00 (33) – 0,00 (33) – 0,00 (33) – 0,00 (33) – 0,00 
(36) – 0,00 (36) – 0,00 (36) – 0,00 (36) – 0,00 (36) – 0,00 (36) – 0,00 
(39) - 0,00 (39) - 0,00 (39) - 0,00 (39) - 0,00 (39) - 0,00 (39) - 0,00 
(52) -0,00 (52) - 0,00 (52) -0,00 (52) -0,00 (52) - 0,00 (52) -0,00 
            339036 – STP física; 335039 – STP Jurídica; 339014 – Diária; 339030 – Consumo; 339033 - Passagens; 
334490-52 – Material permanente 

Informações sobre os resultados alcançados 
Referência 

Ordem 
Indicador (Unidade 

medida) Data 
Índice 
inicial* 

Índice final* 

Índice 
previsto no 
exercício* 

Índice 
atingido no 
exercício 

1 
Taxa de conformidade no 

controle de fronteiras 31/12/11 90,00 0,00 95,00 42,3 
Fórmula de Cálculo do Índice 

* Os valores de índice inicial, índice final e índice previsto no exercício foram retirados do PPA nacional 
disponibilizado no SIPLAN e o índice atingido no exercício reflete o alcançado pelo Amazonas. 

* Os valores de índice inicial, índice final e índice previsto no exercício foram retirados do PPA nacional 
Ordem 1: Relação percentual entre as permissões de trânsito emitidas e o número de partidas inspecionadas, com 
base na percepção de enfermidades. 
Fonte: Secretaria de Defesa Agropecuária – SDA 
Periodicidade: Anual 
Análise do Resultado Alcançado 

O SIFISA/DDA-AM solicitou recursos financeiros para execução das ações previstas pelo PI 
VIGIZOO, mas os recursos não foram descentralizados. A ausência de descentralização dos referidos recursos não 
impediram ou dificultaram a execução das ações previstas para 2011. As ações de fiscalizações às Barreiras de 
Vigilância Agropecuária (BVA) e Supervisões das ações de fiscalização do trânsito executadas pela Central, Unidades 
e Escritórios Locais da CODESAV foram realizadas durante as supervisões das ações de prevenção, controle e 
erradicação de doenças dos animais e do Programa Nacional de Febre Aftosa, aproveitou-se a oportunidade para a 
realização das fiscalizações referentes ao trânsito (PI VIGIZOO), reduzindo o custo em fiscalizações e melhorando a 
eficiência do trabalho. 

O principal entrave foi o exíguo quadro funcional, a deficiência estrutural e de equipamentos, falta de 
treinamento, falha de comunicação entre os setores do órgão de defesa estadual (CODESAV) que impactaram 
negativamente a capacidade de execução do SIFISA/DDA-AM, somado a isto destaca-se também o reduzido quadro 
funcional da área animal do SIFISA/DDA-AM.  

Todas as barreiras de vigilância agropecuárias foram fiscalizadas e apresentavam as mesmas 
deficiências e fragilidades observadas durante as supervisões realizadas no ano de 2010. Não houve avanço ou 
melhorias nas atividades realizadas pelas BVA, mesmo após incessantes notificações a CODESAV . 
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QUADRO A.2.1 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO POR PROGRAMA DE GOVERNO 

Identificação do Programa de Governo 
Código no PPA: 0357 Segurança da Sanidade na Agropecuária 
Tipo do Programa: Atividade 
Objetivo Geral: Elevar o acesso brasileiro ao mercado internacional de frutas, por meio da erradicação da Bractrocera 
carambolae e da garantia de sanidade vegetal contra a praga em todo o território nacional. 
Objetivos Específicos: monitoramento, fiscalização fitossanitária, capacitação técnica em unidades federativas 
infestadas, contíguas ou próximas, consideradas de risco moderado a elevado, e monitoramento nos pontos de 
fronteiras e ingresso nas demais unidades, classificadas como de baixo risco de surgimento de foco da praga; revisão 
dos instrumentos normativos e celebração de acordos de cooperação técnica internacional. 

Gerente: 80969 
Responsável: Coordenação de Proteção de Plantas/ 
Departamento de Sanidade Vegetal 

Público Alvo: Produtores, consumidores, agroindústrias, exportadores, importadores, transportadores, 
inclusive passageiros, armazenadores e demais integrantes da cadeia produtiva agropecuária 

Informações orçamentárias e financeiras do Programa             
Em R$ 

1,00 
Dotação 

Elemento Inicial Final 
Despesa 

Empenhada 
Despesa 

Liquidada 
Restos a Pagar 

não processados 
Valores Pagos 

3390-14 21.505,50 27.911,47 0,00 22.210,77 0,00 22.210,77 
3390-30 14.892,50 14.252,07 0,00 5.352,07 0,00 5.352,07 
3390-33 2.700,00 10.700,00 0,00 10.700,00 0,00 10.700,00 
3390-36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3390-39 0,00 12.250,00 0,00 12.250,00 0,00 12.250,00 
4490-52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3390-93 0,00 487,19 0,00 487,19 0,00 487,19 

Total 39.098,00 65.600,73  51.000,03  51.000,03 
Informações sobre os resultados alcançados 

Referência 
Ordem 

Indicador (Unidade 
medida) Data 

Índice 
inicial 

Índice final 

Índice 
previsto no 
exercício 

Índice 
atingido no 

exercício 
1 Área Controlada (ha) 31/12/2011 157.074.568 146.374.188 100% 93,19% 

Fórmula de Cálculo do Índice 
 
Análise do Resultado Alcançado 
Na parte financeira o Plano Operativo de 2011 foi programado despesas de deslocamento e consumo no valor de R$ 
39.098,00 e foi liberado o total de R$ 65.600,73 incluindo recursos pessoa jurídica solicitado em 2011, pela 
necessidade de recuperação do veículo (placa JXG 0717) e manutenção do veículo placa NOV 0043. No elemento de 
despesa 3390-33 também foi solicitado à Coordenação Nacional recursos acima do programado no Plano Operativo 
2011, para atender o pagamento de despesas de passagens para realizar o combate da mosca da carambola nos focos 
de Roraima.   
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QUADRO A.2.1 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO POR PROGRAMA DE GOVERNO 

Identificação do Programa de Governo 
Código no PPA: 0356 Denominação: Fiscalização das Atividades com Organismos Geneticamente 

Modificados 
Tipo do Programa: Finalístico. 
Objetivo Geral: Garantir a segurança alimentar 
 Descrição: Acompanhamento e fiscalização de experimentos científicos; inspeção, verificação documental e de 
informações oficiais internacionais para garantir cumprimento às determinações da Comissão Técnica Nacional de 
Biossegurança e legislação correlata aos organismos geneticamente modificados. 
 
Objetivos Específicos: Acompanhar e monitorar as atividades de pesquisa, produção, armazenamento, 
comercialização, importação e outras envolvendo organismos geneticamente modificados no País. 
Gerente: 81749- Coordenação de Biossegurança e 
Organismos geneticamente Modificados. 

Responsável: Serviço de Sanidade, Inspeção e Fiscalização 
Vegetal – SIFISV/DDA-AM 

Público Alvo: Produtores, importadores, exportadores e demais integrante da cadeia produtiva agropecuária. 

Informações orçamentárias e financeiras do Programa             
Em R$ 

1,00 
Dotação 

Elemento Inicial Final 
Despesa 

Empenhada 
Despesa 

Liquidada 
Restos a Pagar 

não processados Valores Pagos 

3390-14 - - 1.681,50 0,00 0,00 0,00 
3390-30 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 
3390-33 - - 2.500,00 0,00 0,00 0,00 
3390-36 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 
3330-41 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 
4430-42 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 
3390-93 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 

Análise do Resultado Alcançado 
 
Unidade Executora: SIFISV/DDA/SFA/AM 
 
  Nenhuma ação programada foi realizada em virtude da falta de fiscais. Desde de 2010 o SIFISV-AM vem 

perdendo fiscais por meio de remoções, (principalmente ex oficio) de forma sistemática, impedindo o cumprimento de 
todas as suas atribuições regimentais. 

Em 2011, a falta de fiscais foi agravada pelo fato da chefe de serviço ter ficado boa parte do ano de licença 
maternidade, o que forçou que o fiscal responsável pela ação em questão assumisse a chefia em substituição. 

  
 

Fonte: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formatado: Justificado
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QUADRO A.2.1 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO POR PROGRAMA DE GOVERNO 

Identificação do Programa de Governo 
Código no PPA: 0375 Denominação: Qualidade de Insumos e Serviços Agropecuários 
Tipo do Programa: Finalístico 
Objetivo Geral: Garantir a oferta de materiais de propagação vegetal de qualidade para os produtores rurais e certificar a 
produção de sementes e mudas para garantia de conformidade com os padrões de qualidade fisiológica, fitossanitária e 
identidade genética. 
Objetivos Específicos: Garantir os níveis de conformidade e qualidade das sementes e mudas disponibilizadas para a 
agricultura nacional, com vistas a assegurar a produtividade das culturas e, por consequência contribuir para a sustentabilidade 
do agronegócio. 
Gerente: 32186 - Coordenação de Sementes e Mudas – CSM / DFIA / 
SDA 

Responsável: Serviço de Sanidade, Inspeção e 
Fiscalização Vegetal – SIFISV/DDA-AM 

Público Alvo: Agricultores, Estabelecimentos Produtores e Comerciais, Laboratórios, Certificadores, Reembaladores e 
Armazenadores de insumos agropecuários. 

Informações orçamentárias e financeiras do Programa             
Em R$ 

1,00 
Dotação 

Elemento Inicial Final 
Despesa 

Empenhada 
Despesa 

Liquidada 

Restos a 
Pagar não 

processados 
Valores Pagos 

3390-14 42.768,00 15.359,40 12.311,56 12.311,56 - 12.311,56 
3390-30 29.378,35 789,05 789,05 789,05 - 789,05 
3390-33 38.400,00 19.171,12 15.528,29 15.528,29 - 15.528,29 
3390-52 58.300,00 - - - - - 
3390-57 1.200,00 - - - - - 
3390-39 - 700,00 700,00 700,00 - 700,00 
3390-36 - 1.245,50 1.245,50 1.245,50 - 1.245,50 
3390-93 - 100,00 100,00 100,00 - 100,00 

Total 170.046,35 37.365,07 30.674,40 30.674,40 - 30.674,40 
       

Informações sobre os resultados alcançados 
Referência 

Ordem 
Indicador (Unidade 

medida) Data 
Índice 
inicial 

Índice 
final 

Índice 
previsto no 
exercício 

Índice 
atingido 

no 
exercício 

1 

Percentual de 
estabelecimento 

fiscalizados em relação 
ao total programado 

31/12/2010 132 124 100% 94% 

Fórmula de Cálculo do Índice 
 
IEI= nº de estabelecimentos fiscalizados x100 
                             programado no ano 
 
Análise do Resultado Alcançado 

A Fiscalização de Sementes e Mudas consiste da execução dos seguintes processos: 1) Registro de cultivares; 2) 
Inscrição de produtor, beneficiador embalador, armazenador, comerciante de sementes e mudas e credenciamento de 
certificador laboratório amostrador e responsável técnico no Registro Nacional de Sementes e Mudas - RENASEM; 3) 
Fiscalização da produção, comercialização e utilização de sementes e mudas 3) elaboração e revisão de normas técnicas 
relativas ao registro e credenciamento; 4) Monitoramento e avaliação das ações de fiscalização, por meio da realização de 
supervisões e auditorias nas unidades descentralizadas no MAPA e nas unidades credenciadas. Acrescenta-se a esses esforços a 
supervisão e a realização de reuniões técnicas e treinamentos em serviços com vistas ao aprimoramento desses processos. 

As metas correspondes à análises de processos para: Inscrição de Produtor de mudas e sementes, Comerciante de 
mudas e sementes, Credenciamento de Responsável Técnico, Inscrição de viveiro e Plantas matrizes no Registro Nacional de 
Sementes e Mudas - RENASEM, não existe uma programação física, uma vez que é realizada sob demanda. 

Por se tratar de análise de processual e a critério do órgão fiscalizador, fica condicionada a uma vistoria prévia, não há 
como prever o gasto financeiro envolvido nesta atividade. 

 É uma demanda que gera tempo do serviço, para análise e confecção de documentação legal , além disso, a maioria 
dos processos recebidos, não estão completos, gerando uma série de exigências a serem solicitadas aos interessados. 
 

No quadro abaixo estão descriminados o número total de estabelecimentos produtores, comerciantes, responsáveis 
técnicos, áreas e plantas fornecedoras de material de propagação inscritos/credenciados no Registro Nacional de Sementes e 
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Mudas – RENASEM, do estado no Amazonas: 
 
 

Entidades Inscritas / Credenciadas no RENASEM – Amazonas 
(Período 2010-2011) 

N° de Ordem TIPO de RENASEM Unidade 2010 2011 
01 Produtor de Sementes Und. 02 01 
02 Produtor de Mudas Und. 72 05 
03 Comerciante de 

Sementes 
Und. 39 13 

04 Comerciante de Mudas Und. 03 03 
05 Responsável Técnico Und. 84 13 
06 Área de Produção 

semente 
Hectares 197 232,2 

07 Jardim clonal, plantas e 
campos de plantas sem 

origem genética 

N° Plantas. 751.300 57.432 

 

No ano de 2011, destacam-se as atividades relativas ao PI FISCALSEM, desenvolvidas no estado do 
Amazonas: 

Foram feitas 193 fiscalizações que resultaram na inscrição no Registro Nacional de Sementes e Mudas – 
RENASEM, de: 06 produtores de mudas e sementes, 13 comerciantes de sementes, 3 comerciantes de mudas, 
credenciamento de 13 responsáveis técnicos. Foram inspecionados 8 jardins clonais com 1915 plantas, 1.728.205 
mudas homologadas, 2.797.673 mudas fiscalizadas em viveiros e 156.700 mudas “in vitro” fiscalizadas, foram 
fiscalizadas 661 plantas e campos de plantas sem origem genética comprovada. 

Foram lavrados 08 autos de infração e relatados e julgados em 1ª (primeira) instância 11 autos de 
infração com 10 procedente e 01 improcedente, assim recebido 1 processos de Autos de infração em 2° (segunda) 
instância, suspensa a comercialização de 75.264 mudas, aplicado em multa no valor de R$ 88.286,78 (oitenta e 
oito mil, duzentos e oitenta e seis reais e setenta e oito centavos), recolhida R$ 19.558,99 (dezenove mil, 
quinhentos e cinqüenta e oito reais e noventa e nove centavos). 
 

No quadro abaixo estão quantificados os documentos lavrados pela equipe de fiscalização: 

Documentos lavrados pela fiscalização de sementes e mudas (2010-2011) 
 2010 2011 
Total de Fiscalizações realizadas 217 193 
Termo de Fiscalização emitido 136 116 
Suspensão Comercialização 05 01 
Auto de Infração 11 08 
Termo de Colheita de Amostras 05 - 
Termo de Liberação 01 - 
Participação em eventos, palestras 10 08 
Homologação Inscrição semente n°/Ha 4 (12) 03 (232,2) 
Homologação Inscrição viveiro n°/mudas 31 (1.486.000) 38 (1.728.205) 
Planta básica, matriz, Clonal e borbulheira 
(n°/Planta) 

19 (5.147) 
13 (57.432) 

Taxas de Inscrição, Credenciamento RENASEM R$ 7.073,50 R$ 7.139,40 
 

Seguindo, é apresentado o resultado da atividade de fiscalização do SIFISV/DDA-AM: 

Processos Administrativos para apuração de infração 
 Unid. 2010 2011 

Relatório em 1ª Instância  Nº 08 11 
Relatório em 2ª Instância Nº 01 01 
Advertência Nº 02 04 
Multa Aplicada R$ 64.071,00 88.286,78 
Multa Arrecadada R$ 39.288,00 19.558,99 
Processos enviados para cobrança judicial Nº 16.111,00 -  

Fonte: Relatório Mensal 
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QUADRO A.2.1 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO POR PROGRAMA DE GOVERNO 

Identificação do Programa de Governo 
Código no PPA: 0375 Denominação: Qualidade de Insumos e Serviços Agropecuários 
Tipo do Programa: Finalístico 
Objetivo Geral: Melhorar os níveis de conformidade e qualidade dos fertilizantes, corretivos e inoculantes  e 
biofertilizantes disponibilizados para a agricultura nacional. 
Objetivos Específicos: Melhorar os níveis de conformidade e qualidade dos fertilizantes, corretivos e inoculantes 
colocados à disposição dos produtores rurais. 
Gerente: 81759 - Coordenação de Fertilizantes, 
Inoculantes e Corretivos – CFIC / DFIA 

Responsável: Serviço de Sanidade, Inspeção e 
Fiscalização Vegetal – SIFISV/DDA-AM 

Público Alvo: Estabelecimentos Produtores, Importadores, Comerciais e Produtores Rurais (consumidores). 

Informações orçamentárias e financeiras do Programa             
Em R$ 

1,00 
Dotação 

Elemento Inicial Final 
Despesa 

Empenhada 
Despesa 

Liquidada 
Restos a Pagar 

não processados Valores Pagos 

3390-14 16.970,00 10.539,20 9.560,92 9.560,92 0,00 9.560,92 
3390-30 4.130,00 856,00 856,00 856,00 0,00 856,00 
3390-33 11.000,00 21.082,44 15.135,18 15.135,18 0,00 15.135,18 
3390-52 66.000,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3390-39 0,00 105,28 105,28 105,28 0,00 105,28 
3390-93 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00 80,00 

Total 98.100,00 32.662,92 25.737,38 25.737,38 0,00 25.737,38 
       

Informações sobre os resultados alcançados 
Referência 

Ordem 
Indicador (Unidade 

medida) Data 
Índice 
inicial Índice final 

Índice 
previsto no 
exercício 

Índice 
atingido no 

exercício 

1 

Percentual de 
estabelecimento fiscalizados 

em relação ao total 
programado 

31/12/2011 40 41 100% 102,5% 

2 
Percentual de produtos 

fiscalizados em relação ao 
total programado 

31/12/2011 20 24 100% 120% 

Fórmula de Cálculo do Índice 
 
IEI= nº de estabelecimentos fiscalizados x100 
                             programado no ano 
 
Análise do Resultado Alcançado 

A ação de Fiscalização de Fertilizantes, Corretivos e Inoculantes têm como objetivo as seguintes 
atividades/metas: Registro de estabelecimentos produtores e comerciais de fertilizantes e corretivos, bem como 
registro de produtos. Fiscalização de estabelecimentos e produtos para verificação de análise de conformidade. 

Com a reestruturação do MAPA, foi criado o Serviço de Inspeção, Sanidade e Fiscalização Vegetal – SIFISV, 
que separou a área animal e vegetal. Em decorrência do novo regimento, as ações relativas ao PI FISFECOI 
(Fiscalização de Fertilizantes e Corretivos), que inicialmente voltadas para a realização de diagnóstico e orientação 
sobre os procedimentos para registro desses estabelecimentos. Passam a ser mais efetiva nos anos 2007 a 2011. Onde 
foi identificado que mais de 70% dos estabelecimentos produtores e estabelecimentos comerciais não possuíam 
registro junto ao MAPA ou estavam com validade vencida.  

Inicialmente as fiscalizações ocorreram na cidade de Manaus e municípios próximos como Iranduba, 
Manacapuru, Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo, Itacoatiara, Nova Olinda do Norte, Itapiranga, Urucará.  
Priorizamos também municípios de tradição agrícola, a qual não dispúnhamos de informações como Apuí, Santo 
Antônio do Matupi em Manicoré, Manicoré, Humaitá (sul do Estado), Maués, Manaquiri, Careiro – Castanho, 
Autazes, Novo Airão, Silves, Itapiranga, Codajás, Coari, Tefé, Benjamin Constant. 

Das fiscalizações em 2011, resultaram 07 registros concluídos, 01 processo de renovação de registro em 
andamento, 05 Autos de Infração gerados, 02 Processos Administrativo de fiscalização julgado em primeira instância, 
sendo gerados 1.976,32 (Um mil novecentos e setenta e seis reais e trinta e dois centavos) em multas. Cancelados 8 
registros, sendo 5 de estabelecimentos produtor e comercial e 3 de produtos. Foram recebidos 21 Certificados de 
Análise Fiscal - CAF, sendo que 9 ficaram fora do padrão que possivelmente gerará Auto de Infração caso confirme a 
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analise pericial e 12 CAFs  dentro do padrão. Disso resultou nos seguintes índices de Conformidade dos fertilizantes e 
corretivos amostrados: mineral simples (100%), mineral complexo (100%), mineral misto (7%). 

No quadro abaixo está descriminado o número de estabelecimentos comerciais de fertilizantes e corretivos 
registrados no estado do Amazonas: 

 
 

Estabelecimentos comerciais de fertilizantes e corretivos 
registrados 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
Total 

 
14 

 
10 

 
07 

 
10 

 
09 

 
07 

 
57 

 
 
No quadro abaixo está descriminado o número de estabelecimentos produtores de fertilizantes e corretivos 

registrados no estado do Amazonas:  
 

 
 

2011 
 

Total 

 
02 

 
02 

 

No quadro abaixo estão quantificados os documentos lavrados pela equipe de fiscalização: 

Comparativo entre documentos lavrados (2008-2010) 

Comparativo entre documentos lavrados (2008-2011) 

 2008 2009 
2010 2011 

Laudo de Vistoria 09 10 09 05 

Termo de Inspeção Fiscalização * 48 63 67 41 
Intimação 06 07 05 - 
Auto de Infração 03 11 06 05 
Termo de Colheita de Amostras 26 19 14 24 

Termo de Embargo 01 - - - 

Termo de desembargo - 01 - - 

Termo Apreensão - 01 - - 

Pareceres 09 10 10 07 
 

Seguindo, é apresentado o resultado da atividade da fiscalização do SIFISV/DDA-AM: 

 

Processos Administrativos para apuração de infração 

 Unid 
2008 

2009 
2010 2011 

Relatório em 1ª Instância  
Nº 

03 
10 

 
06 

02 

Advertência  
Nº 

00 
00 

 
01 

00 

Multa Aplicada  
R$ 

00 
25.320,00 

 
3.422,26 

3.650,15 

Multa Arrecadada  
R$ 

00 Sem 
informação 

 
6.082,41 

1.976,32 
 
Fonte:Relatório Mensal e SICAR 
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QUADRO A.2.1 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO POR PROGRAMA DE GOVERNO 

Identificação do Programa de Governo 
Código no PPA: 0375 Denominação: Qualidade de Insumos e Serviços Agropecuários 
Tipo do Programa: Finalístico 
Objetivo Geral: Assegurar que os agrotóxicos e afins ofertados no mercado interno e externo, sejam efetivos  no  
controle  de  pragas  de  plantas  cultivadas,  que  atendam  aos  requisitos  legais  para  a  proteção  do meio  ambiente 
e da saúde humana. 
Objetivos Específicos: Melhorar os níveis de conformidade e qualidade dos agrotóxicos e afins colocados à 
disposição dos produtores rurais.  
Gerente: 32185 - Coordenação-Geral de Agrotóxicos e 
Afins – CGAA / DFIA 

Responsável: Serviço de Sanidade, Inspeção e Fiscalização 
Vegetal – SIFISV/DDA-AM 

Público Alvo: Indústrias Produtoras, Importadora e Exportadora de agrotóxicos, Comerciantes de Agrotóxicos, 
Unidades de pesquisa que realizam teste para fins de  registro  de  agrotóxicos,  Empresas Credenciadas para 
realizarem expurgo e tratamento quarentenários, Usuários de agrotóxicos (fazendas). 

Informações orçamentárias e financeiras do Programa             
Em R$ 

1,00 
Dotação 

Elemento Inicial Final 
Despesa 

Empenhada 
Despesa 

Liquidada 
Restos a Pagar 

não processados 
Valores Pagos 

3390-14 11.772,30 2.564,30 0,00 0,00 - 0,00 
3390-30 15.200,00 199,98 199,98 199,98 - 199,98 
3390-33 2.835,00 5.178,96 4.291,32 4.291,32 - 4.291,32 
3390-52 - - - - - - 
3390-57 - - - - - - 
3390-39 - 4.312,85 4312,85 4312,85 - 4312,95 
3390-36 2.993,00 3.002,10 3002,10 3002,10 - 3002,10 
3390-93 -  - - - - 

Total     -  
       

Informações sobre os resultados alcançados 
Referência 

Ordem 
Indicador (Unidade 

medida) Data 
Índice 
inicial 

Índice final 

Índice 
previsto no 
exercício 

Índice 
atingido no 

exercício 
1 Participação em Reunião 

Nacional de Agrotóxico 
ENFISA - MS 

22/05/2011 1 1 100% 100% 

2 Participação de Curso em 
educação sanitária Caldas 
Novas - GO 

08/10/2011 2 2 100% 100% 

       
Fórmula de Cálculo do Índice 
IEI 1 = nº de Reunião Técnica Realizada x100                      IEI  2 = nº de Treinamento em Serviço x100  
                             Programado no ano                                                        Programado no ano  
Análise do Resultado Alcançado 

A Fiscalização de Agrotóxicos e Afins consiste da execução dos seguintes processos:   
1)  Normalização  da atividade  pela  elaboração  de  dispositivos  legais  para  orientação  sobre  procedimentos  de  
registro,   fiscalização  e  aplicação dos agrotóxicos;  
2) Registro de agrotóxicos;  
3) Credenciamento de empresas para emissão de laudos de eficácia  e  praticabilidade  agronômica  e  para  o  
tratamento  fitossanitário  de  vegetais  e  partes  de  vegetais  para  a importação  e  exportação   
4)  Fiscalização  dos  produtos  registrados,  das  entidades  credenciadas  e  do  trânsito interestadual;   
5) Monitoramento  e  avaliação das  ações  de  fiscalização,  por meio  da  realização  de  supervisões  e auditorias  nas  
unidades  descentralizadas  no  MAPA.   
Acrescenta-se a  esses  esforços  a  realização  de  reuniões técnicas  e  treinamentos  em  serviços  com  vistas  ao  
aprimoramento  desses  processos  e  a participação  nos  fóruns  internacionais de discussão sobre registro, uso e 
controle de pesticidas (FAO, Codex Alimentarius e Convenções da ONU).  

A atividade de fiscalização de agrotóxicos e afins tem respaldo na Lei 7.802/89 e no Decreto 4.074/2002. A sua 
execução se realiza nas indústrias produtoras, no insumo importado e exportado, nas unidades de pesquisa que 
realizam teste para fins de registro de agrotóxicos e nas empresas credenciadas para  realizarem expurgo. As 
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atividades que se realizam como sendo “Fiscalização” do ponto de vista programático é na realidade, um conjunto de 
processos que se inicia com o registro do insumo. O registro de agrotóxicos, além de ser complexo a ponto de 
envolver dois outros Ministérios (Meio Ambiente representado pelo  IBAMA  e  o  da  Saúde  representado  pela 13 
ANVISA)  estão  associados  a  ela,  fiscalização,  os  processos  de  amostragem  e  de  análise  laboratorial. Ao poder 
público cabe tratar com todo zelo essas questões sob pena de, no futuro, vermos comprometido o espaço conquistado 
pelo país no mercado externo de produtos agropecuários. A criação e manutenção da confiança dos compradores 
dependem em muito da capacidade de execução das atividades e de controle de qualidade, exigidas do Estado, 
principalmente pelos compradores externos. O processo de fiscalização é executado pelos Serviços nas 
Superintendências Federais de Agricultura do MAPA, situadas nas Unidades da Federação em colaboração e sob a 
coordenação da CGAA/DFIA, vinculados à Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento.  

Até a metade do ano de 2010 a fiscalização das empresas credenciadas para realizarem expurgo e tratamento 
quarentenários fitossanitários realizados no trânsito internacional de vegetais e suas partes estava sob a coordenação da 
CGAA/DFIA, mas, esta foi repassada à Coordenação de fiscalização do trânsito vegetal do Departamento de Sanidade 
Vegetal, sendo parte da atividade executada pelo plano interno VIGIFITO, conforme orientações contidas no Ofício n° 
019/2010/SDA/MAPA, e plano de transição dos serviços de credenciamento e fiscalização das empresas prestadoras 
de serviços fitossanitários do SEFIA para o SSV, SIV, e SIFISV das SFA/UF, datado de 25 de outubro de 2010. 

Foram programados no POA 2011 do PI FISAGROTOX, a pedido da Coordenação Geral de Agrotóxicos e 
Afins, com a participação dos representantes do Órgão de Defesa Vegetal Estadual, Comissão de Defesa Sanitária 
Animal e Vegetal – CODESAV, a execução de duas ações: curso de educação sanitária - diagnósticos, projetos, 
eventos e a realização de operações especiais que envolviam ações de fiscalização conjuntas entre MAPA/OEDSV. A 
demanda foi encaminhada pela CGAA considerando a competência da execução da fiscalização do uso e comércio de 
agrotóxicos (Inciso II do art.71 do Decreto n° 4.074/2002) serem dos órgãos estaduais, e em conformidade com o 
previsto no art. 12 da Lei n° 7.802/89. As ações conjuntas foram programadas com o objetivo de auxiliar o órgão de 
defesa estadual a iniciar as fiscalizações do uso e comércio de agrotóxicos no Estado. Porém, as ações programadas 
foram prejudicadas com a publicação do Decreto n° 7.446/2011, que estabeleceu, no âmbito do Poder Executivo, 
limites e procedimentos para empenho de despesas com diárias, passagens e locomoção no exercício de 2011. Soma-
se à publicação do Decreto n° 7.446/2011 o fato que o Fiscal Federal responsável pela execução do plano interno na 
época, FFA Olavo Pimentel, teve seu processo de remoção para o estado do Rio de Janeiro deferido.                                                
Deste modo, as ações de fiscalização conjuntas programadas não foram executadas. 

Deste modo, as atividades executadas no ano de 2011 referem-se ao apoio prestado ao OEDSV, sendo os 
recursos descentralizados referentes à participação de colaborador eventual do OEDSV, Sra. Alessandra Fabíola 
Siqueira de Castro, em reuniões organizadas pela CGAA. 

Segue a memória de cálculo dos gastos efetivamente liquidados: 
3390 - 30 Aquisição de diesel para execução das atividades do SIFISV. 
3390 - 33 Aquisição de passagens aéreas para participação de colaborador eventual do OEDSV em reunião 

nacional de agrotóxicos - ENFISA, na reunião com a CGAA em Brasília, e no curso de educação 
sanitária em Goiânia. 

3390 - 36 Pagamento de diárias a colaborador eventual do OEDSV nas reuniões e curso citados. 
3390 - 39 Pagamento de serviço de terceiros referente à reorganização das divisórias do setor, devido ao reajuste 

de espaço físico para incorporação dos antigos serviços (SEDESA VEGETAL, SEFAG E SIPAG) ao 
SIFISV, após publicação da portaria n° 428 de 09/06/2010.  

Fonte: Relatórios do SIAFI 2011 e POA FISAGROTOX 2011. 
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QUADRO A.2.1 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO POR PROGRAMA DE GOVERNO 

Identificação do Programa de Governo 
Código no PPA 0357 
Denominação Segurança na Sanidade Agropecuária 
Tipo do Programa Finalístico 

Objetivo Geral 
Minimizar o risco de introdução e disseminação de pragas e doenças que afetam a produção 
agropecuária, atendendo às exigências de padrões fitozoossanitários dos mercados internos e 
externos. 

Objetivos 
Específicos 

Fiscalização do trânsito internacional de animais, vegetais, produtos, subprodutos, derivados, 
insumos agropecuários e materiais para pesquisa cientifica. 

Gerente Marcos de Barros Valadão 

Público Alvo 
Produtores, consumidores, exportadores, importadores, transportadores, inclusive passageiros, 
armazenadores e demais integrantes da cadeia produtiva agropecuária. 
Informações orçamentárias e financeiras do Programa             Em R$ 1,00 

Dotação 
Inicial Final 

Despesa 
Empenhada 

Despesa Liquidada 
Restos a Pagar 

não processados 
Valores Pagos 

 R$ 90.602,35 R$ 87.577,54  R$ 90.602,35 R$ 87.577,54  --- R$ 87.577,54 
Informações sobre os resultados alcançados 

Referência 

Ordem 
Indicador (Unidade 

medida) Data Índice inicial Índice final 
Índice 

previsto no 
exercício 

Índice 
atingido 

no 
exercício 

1 (Ação 
2180) 

Fiscalização Realizada  01/01/2011 47.858 54.914 100% 114,74% 

Fórmula de Cálculo do Índice 
Eficácia = Índice Atingido=(Índice Final/Índice Inicial) x 100 = (54.914/47.858)x100 =  114,74% 
Análise do Resultado Alcançado 
O índice de fiscalização previsto foi ultrapassado, basicamente em função do aumento das importações pelas empresas da 
Pólo Industrial de Manaus.  

Referência 

Ordem 
Indicador (Unidade 

medida) Data Índice inicial Índice final 

Índice 
previsto no 
exercício 

Índice 
atingido 

no 
exercício 

2 (Ação 
2181) 

Fiscalização Realizada 01/01/2011 2.000 1,056 100% 52,80% 

Fórmula de Cálculo do Índice 
Eficácia = Índice Atingido=(Índice Final/Índice Inicial) x 100 = (1.056/2.000)x100 =  52,8% 
Análise do Resultado Alcançado 
 Obteve-se um valor menor do que o índice de 100% devido queda nas exportações de peixes ornamentais. 
Fonte: SIPLAN/SIAFI 
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QUADRO A.2.1 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO POR PROGRAMA DE GOVERNO 

Identificação do Programa de Governo 
Código no PPA: 0356 Denominação: Segurança e Qualidade de Alimentos e Bebidas 
Tipo do Programa: Finalístico 
Objetivo Geral: Assegurar a qualidade e inocuidade de alimentos, bebidas e correlatos ofertados aos consumidores 
Objetivos Específicos: Aferir a identidade e a qualidade dos produtos vegetais, seus subprodutos e resíduos de valor 
econômico classificados com base nos padrões oficiais estabelecidos por este MAPA, junto aos processadores, 
embaladores, distribuidores e comerciantes; Realizar a supervisão técnica das condições físicas e operacionais dos 
envolvidos no processo de classificação, e a qualidade dos serviços prestados por classificadores e pelas entidades 
credenciadas. 
Gerente: Fábio Florêncio Fernandes 
Público Alvo: Produtores, indústrias, cerealistas, armazenistas, estabelecimentos comerciais, bolsas de mercadorias e 
consumidores. 
Ação do Programa: 4746 - Padronização, Classificação, fiscalização e Inspeção de Produtos Vegetais – 
PADCLASSIF 
 

Informações orçamentárias e financeiras do Programa Padronização, Classificação, fiscalização e 
Inspeção de Produtos Vegetais – PADCLASSIF 

Em R$ 
1,00 

Dotação 
Elemento Inicial Final 

Despesa 
Empenhada 

Despesa 
Liquidada 

Restos a Pagar 
não processados 

Valores Pagos 

3390-14 22.744,50 11.071,70 0,00 6.534,28 0,00 6.534,28 
3390-30 27.534,10 1.487,52 0,00 1.487,52 0,00 1.487,52 
3390-33 31.683,00 11.148,36 0,00 1.237,38 0,00 1.237,38 
3390-36 3.805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3390-39 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 
4490-52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3390-93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Informações sobre os resultados alcançados 
Referência 

Ordem 
Indicador  

(Unidade medida) Data 
Índice 
inicial Índice final 

Índice 
previsto no 
exercício 

Índice 
atingido no 

exercício 

1 
Produto Fiscalizado 

(toneladas) - PF 
31/12/2011 45.000* 64.879 100% 144,17 

*Corrigido conforme SIPLAN 2011. 
Fórmula de Cálculo do Índice 
PF =  Quantidade de Produto Fiscalizado x 100 
                      Programado no ano 
 
Análise do Resultado Alcançado 

 

A finalidade da Inspeção de Produtos de Origem Vegetal é garantir a identidade, qualidade e 

segurança dos alimentos, bebidas e demais produtos, subprodutos e derivados de origem vegetal, por meio das ações 

de inspeção, fiscalização e classificação de produtos, de sistemas ou da cadeia produtiva, objetivando controlar a 

conformidade dos documentos e produtos vegetais, subprodutos e resíduos de valor econômico aos requisitos 

estabelecidos pela legislação da classificação vegetal e por fóruns e acordos internacionais dos quais o Brasil é 

signatário, tais como o Codex Alimentarius e MERCOSUL. 

As fiscalizações desenvolvidas em 2011 se concentraram na capital Manaus, entretanto foram 

também realizadas ações fiscais no município de Itacoatiara. 

O Plano Nacional de resíduos e Contaminantes foi novamente executado no estado do 

Amazonas no ano de 2011. O mesmo teve como objeto o produto castanha-do-Brasil. 

Os quadros apresentados a seguir mostram os resultados das ações fiscais desenvolvidas no ano 

de 2011 e o comparativo com os anos anteriores. Este SIFISV ainda continua com apenas um fiscal para atender as 

demandas existente no Estado bem como promover as ações fiscais. programadas para 2011. 
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Fiscalização da Classificação Vegetal - 2011 
 Unid. 2007 2008 2009 2010 2011 

Quantitativo 
fiscalizado 

t 126,04 6.095,07 3.596,96 2.898,53 4.429,92 

Arroz t 45,10 554,53 1.395,7 465,20 736,49 
Alho* t    232,32 612,31 

Cebola* t - - - 333,60 284,80 

Feijão t 23,20 129,86 201,8 597,36 687,91 
Farinha de mandioca t 13,30 116,45 106,4 398,83 275,19 

Farinha de trigo t 1,24 148,32 376,0 179,76 500,53 
Óleo de soja** litros 35.300,0 187.000,7 488.400,0 237.510,0 174.577,32 

Óleo de Canola** litros - 11.000,6 8.000,0 83,0 - 

Óleo de Milho** litros - 13.000,6 12.000,0 73,0 - 
Óleo de Girassol** litros - 6.000,8 7.800,0 58,00 - 

Canjica de milho t 1,80 1,30 0,4 0,044 1,72 
Milho de pipoca t 1,40 1,87 0,4 0,16 - 

Milho t 4,00 4.920,65 3,1 74,42 37,02 

Produto amiláceo 
derivado da mandioca 

t 0,70 2,36 4,4 20,67 15,38 

Castanha do Brasil t - - - 83,25 - 
Outros t - - - 61,40 1.103,99 

          *produto desclassificado que foi internalizado para rebeneficiamento 
          **considerando 1 litro de óleo = 1kg 

 

O quadro a seguir demonstra o índice de conformidade dos produtos amostrados, onde se 

observa o pequeno número de amostras coletas e, que a maioria delas é de produto importado que após internalização 

necessita, obrigatoriamente, rebeneficiamento para liberação para comercialização. Este fato está também relacionado 

à transferência de fiscais desta Superintendência causando redução drástica na equipe existente. Embora a nova 

estrutura das SFA´s tenha unificado os Serviços técnicos da área vegetal, os FFA´s continuam trabalhando 

isoladamente, o que dificulta a realização de ações fiscais maiores e continuamente devido a escassez de funcionários. 

 

Amostragem e Conformidade de Produtos – 2007 a 2011 
Produto Ano Número de 

amostras 
Número de 
amostras no 

padrão 

Número de amostras 
fora do padrão 

Índice de 
Conformidade de 
Produtos (ICP) 

Arroz 2007 53 31 22 58,5 % 

 2008 30 12 18 40,0% 

 2009 17 08 09 47,1% 
 2010 - - - - 

 2011 05 03 02 60,0% 
Feijão 2007 38 15 23 39,5 % 

 2008 15 03 12 20,0% 

 2009 33 09 24 27,3% 
 2010 15 7 8 46,7% 

 2011 09 02 07 22,2% 
Farinha de 
mandioca 

2007 21 05 16 23,8 % 

 2008 - - - - 
 2009 02 02 - 100,0% 

 2010 01 00 01 0,0% 
 2011 05 01 04 20,0% 

Óleo de 2007 16 10 06 62,5 % 
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soja 

 2008 15 11 04 73,3% 
 2009 - - - - 

 2010 02 02 00 100,0% 
 2011 - - - - 

Óleo de 
canola 

2009 02 01 01 50,0% 

 2010 - - - - 
 2011 - - - - 

Óleo de 
girassol 

2009 01 - 01 100,0% 

 2010 - - - - 
 2011 - - - - 

Cebola 2010 05 03 02 60,00% 

 2011 01 01 - 100,0% 
Alho 2010 23 23 00 100,00% 

 2011 08 05 03 62,50% 
Castanha 
do Brasil 

2010 05 03 02 60,00% 

 2011 - - - - 

 
Obs. Outros produtos como Fibra de juta, farinha de trigo e produto amiláceo derivado da raiz da mandioca não estão 
especificados no quadro acima. 

 

No quadro abaixo se encontram os dados relativos à quantidade de estabelecimentos e entidades 

credenciadas fiscalizadas e os produtos dessas fiscalizações. 

 

Fiscalização da Classificação Vegetal 

 Unid. 2010 Programado 
2011 

Realizado 
2011 

% Realizado / 
Programado 

Estabelecimento fiscalizado un 45 37 33 89,19 
Credenciada fiscalizada un 01 02 02 100,00 

Auto de Coleta de Amostra 
nº de 

documento
s 

50 70 36 51,43 

Termo de Intimação 
nº de 

documento
s 

27 - 16 - 

Auto de Infração 
nº de 

documento
s 

42 - 40 - 

Termo de Suspensão da 
Comercialização 

nº de 
documento

s 

44 - 44 - 

Quantidade de produtos com 
a comercialização suspensa 

t 448,61 - 370,62 - 

Perícia realizada nº - - - - 

 
 

No quadro a seguir é apresentado o resultado da atividade de fiscalização, onde se comprova que 

a ação fiscal realizada teve o consequente processo administrativo relatado e julgado, bem como o lançamento do 

julgamento no Sistema SICAR. 
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Processos Administrativos para Apuração de Infração 
 Unid. 2008 2009 2010 2011 

Relatório em Primeira Instância nº 74 67 38 18 

Relatório em Segunda Instância nº 10 9 00 00 
Julgamentos procedentes em 1ª 
Instância 

nº 71 59 18 33 

Advertência nº 09 05 03 14 
Liberação de produto (t) t 8,43 46,69 441,12 370,20 

Condenação de produto (t) t 94,34 336,53 00 00 
Doação de produto ou de matéria-
prima (t) 

T 6,63 3,72 0,36 0,34 

Interdição do estabelecimento nº - - - - 
Cassação ou Cancelamento do 
Credenciamento 

nº - - - - 

Multa aplicada R$ 285.744,52 354.021,66 141.630,95 90.686,16 
Multa arrecadada R$ 130.215,31 124.072,28 104.625,75 17.092,59 

Multa em cobrança Judicial R$ 50.110,10 131.527,31 163.224,50 10.000,00 
Processos enviados à Procuradoria 
da Fazenda Nacional 

nº 11 24 19 02 

 
 

Os processos administrativos cujas multas não foram pagas dentro do prazo legal foram 

encaminhados à Procuradoria da Fazenda Nacional para inscrição do débito na Dívida Ativa da União, por meio de 

cobrança judicial. Observa-se, também, que nenhum processo teve apresentação de recurso para Instância Superior. A 

classificação de produtos vegetais importados é realizada rotineiramente no Amazonas, sendo as amostras 

classificadas, na maioria dos casos, por FFA´s deste SIFISV/DDA/SFA-AM, no Posto de Serviço de Classificação 

Vegetal nº AM 0004. 

O quadro abaixo apresenta os resultados da classificação de produtos vegetais importados no 

Posto de Serviço. 

Classificação de Produtos Vegetais Importados 
 Unid. 2008 2009 2010 2011 

Produto classificado nº 03 06 05 06 

Quantidade fiscalizada t 43.161,70 34.634,9 50.303,90 63.467,55 

Certificado emitido 
nº de 

certificados 
64 21 56 71 

Taxa arrecadada R$ 28.619,90 25.492,08 37.435,71 95.812,86 
 

 

No ano de 2011, os produtos vegetais importados foram: trigo em grãos, farinha de trigo, alho, 

feijão, cebola e fibra de juta. Os quadros a seguir especificam as quantidades fiscalizadas por produto e a quantidade 

de certificados de classificação emitidos para cada produto importado. 

Classificação de Produtos Vegetais Importados 
Quantidade Fiscalizada (t) 

Produto 2007 2008 2009 2010 2011 
Trigo em grãos 62.071,23 37.462,00 33.290,90 48.779,90 60.523,00 

Farinha de trigo 2.926,85 5.357,10 902,0 734,0 574,98 
Alho 239,51 342,6 304,8 434,0 612,31 

Cebola 26,0 - 115,6 340,0 284,8 
Uva fina de mesa 35,42 - 17,6 16,0 - 
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Batata - - 4,0 - - 

Feijão - - - - 368,47 
Fibra de juta - - - - 1.103,99 

TOTAL 65.298,99 43.161,70 34.634,90 50.303,90 63.467,55 
 

 

Emissão de Certificados para Produto Vegetal Importado 
Número de Certificados 

Produto 2007 2008 2009 2010 2011 
Trigo em grãos 16 06 04 09 17 
Farinha de trigo 24 44 04 07 13 

Alho 12 14 12 31 30 
Cebola - - 04 08 03 

Uva fina de mesa - - 01 01 - 

Batata - - 01 - - 
Feijão - - - - 04 

Fibra de juta - - - - 05 

TOTAL 57 64 26 56 72 
 

 

A seguir é apresentado o quadro contendo os principais indicadores de desempenho da área de 

Qualidade Vegetal, que servem de parâmetro para a avaliação, planejamento e controle das futuras ações deste 

programa. 

Fonte: PPA 2008-2011 e SIFISV/DDA/SFA-AM. 
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Quadro A.2.1 - Demonstrativo da Execução por Programa de Governo 
Identificação do Programa de Governo 

Código no PPA: 8606 Denominação: Desenvolvimento da Agricultura Orgânica - Pró-orgânico – 
DESENORG 

Tipo do Programa: Direta e Descentralizada 
Objetivo Geral: Aumentar a oferta de insumos e de tecnologias aos sistemas orgânicos de produção; viabilizar na 
cadeia de produção orgânica a socialização de conhecimentos e a capacitação de técnicos e produtores rurais no que 
se refere à geração ou adaptação de tecnologias e processos de produção orgânica, além da gestão do 
empreendimento; Articular e aproximar os diferentes agentes da rede de produção orgânica e demais setores 
envolvidos com o desenvolvimento sustentável do meio rural, para otimizar e viabilizar a integração de ações que 
fomentem a organização do setor, o desenvolvimento e aplicação de produtos e processos fundamentados em 
princípios agroecológicos 
Objetivos Específicos: Ampliação do número de técnicos capacitados a da assistência aos produtores; promoção do 
acesso a informação, capacitação e treinamento em sistemas orgânicos de produção agropecuária, conjugando 
técnicas de manejo e diversificação da propriedade, potencializando a reciclagem de nutrientes, redução de patógenos 
e insetos-praga, eliminação de determinados contaminantes e conservação e melhoria da fertilidade do solo e da 
qualidade da água; promoção e apoio a eventos que possibilitem a divulgação dos produtos orgânicos brasileiros para 
ampliação de sua colocação no mercado interno e externo; Promoção do acesso ao crédito, com características 
diferenciadas, que considere as particularidades do sistema de produção orgânica, principalmente no aspecto referente 
a produtores em processo de conversão do sistema convencional para o orgânico; divulgação sobre o que é o produto 
orgânico e como funciona o sistema de certificação brasileiro; fomento e ampliação do acesso a insumos e 
equipamentos apropriados ao desenvolvimento da agricultura orgânica entre eles a de material genético com 
características selecionadas para uma maior resposta ao manejo orgânico; Realização ou participação de campanhas, 
mostras e exposições, bem como elaboração e divulgação de materiais impressos e audiovisuais; Articulação de 
iniciativas para formação de consórcios, núcleos e incubadoras de empresas de base tecnológica e outros arranjos 
similares, para viabilizar ações de desenvolvimento ou de exploração de novas oportunidades para o agronegócio de 
alimentos orgânicos 
Gerente: Rogério Pereira Dias Responsável: André Knewitz Levy 
Público Alvo: Produtores rurais, povos indígenas, comunidades tradicionais e locais, agricultores familiares e 
assentados de reforma agrária 

Informações orçamentárias e financeiras do Programa             
Em R$ 

1,00 
Dotação 

Inicial Final 
Despesa 

Empenhada 
Despesa 

Liquidada 
Restos a Pagar 

não processados 
Valores Pagos 

  10.400,00 75.50,00 75.50,00   
Informações sobre os resultados alcançados 

Referência 
Ordem 

Indicador (Unidade 
medida) Data 

Índice 
inicial 

Índice final 

Índice 
previsto no 
exercício 

Índice 
atingido no 

exercício 
1 % 31/12/2011   -  

Fórmula de Cálculo do Índice 
Variação da área de produção agropecuária de orgânicos somada a de produção integrada / área total de produção 
agropecuária total  *100 
Análise do Resultado Alcançado 
Mede a relação entre a área de produção agropecuária onde se desenvolvem sistemas de produção orgânica e sistemas 
de produção integrada e a área total de produção agropecuária . essa medição não foi possível face a ausência de 
dados precisos sobre áreas com produção orgânicas (incluindo as de extrativismo) com as áreas sob produção 
integrada no AM. Há necessidade ainda de revisão desde indicador para avaliação desta ação. 
Fonte: SIAFI e SFA/AM 
* O cálculo foi realizado com base no n° de propriedades cadastradas e não em área. 
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Quadro A.2.1 - Demonstrativo Da Execução Por Programa De Governo 
Identificação do Programa de Governo 

Código no PPA: 4720 Denominação: Aplicação de Mecanismos de Garantia da Qualidade Orgânica – 
CERTORGAN1 

Tipo do Programa: Finalístico 
Objetivo Geral: Garantir ao consumidor a identidade e a qualidade do produtos orgânicos. 
Objetivos Específicos: Credenciamento, supervisão e auditoria de entidades certificadoras da produção orgânica; 
cadastramento e fiscalização de produtores e produtos orgânicos; supervisão e orientação dos órgãos responsáveis pelo 
cadastramento e fiscalização dos produtores orgânicos não certificados; fiscalização do comércio de produtos 
clandestinos ou falsificados; capacitação de recursos humanos para a fiscalização e auditorias; implantação e 
manutenção de sistema de informações sobre entidades certificadoras, produtores e produtos orgânicos. 
Gerente: Rogério Pereira Dias Responsável: André Knewitz Levy 
Público Alvo: Produtores Rurais e suas organizações de controle social 

Informações orçamentárias e financeiras do Programa             
Em R$ 

1,00 
Dotação (descentralização) 
Inicial Final 

Despesa 
Empenhada 

Despesa 
Liquidada 

Restos a Pagar 
não processados 

Valores Pagos 

 N/A 8.388,61 6.394,01 6.394,01   
Informações sobre os resultados alcançados 

Referência 
Ordem 

Indicador (Unidade 
medida) Data 

Índice 
inicial 

Índice final 

Índice 
previsto no 
exercício 

Índice 
atingido no 

exercício 
1 unidade 31/12/2011 2 4 2 2 

Fórmula de Cálculo do Índice 
Unidade controlada credenciada no MAPA 
Análise do Resultado Alcançado 
Unidade produtora de produtos de origem animal ou vegetal com a certificação de que foi efetivamente 
produzido em conformidade com a regulamentação brasileira para produção orgânica de alimentos 
Fonte: SIAFI, Certificadoras, Órgãos de extensão, pesquisa, fomento, fiscalizadores conveniados e IBGE. 
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Quadro A.2.1 - Demonstrativo da Execução por Programa de Governo 
Identificação do Programa de Governo 

Código no PPA: 8622 Denominação: Desenvolvimento do Associativismo Rural e do Cooperativismo - 
PROMOCOOP2 

Tipo do Programa: Finalístico 
Objetivo Geral: Fortalecer o associativismo rural e o cooperativismo, objetivando a eficiência do setor produtivo e da 
prestação de serviços. 
Objetivos Específicos: Organização econômica e social dos indivíduos na sociedade, cujos benefícios se revertam em 
avanços sociais e melhoria na qualidade de vida da sua comunidade. Contribuir para a diminuição da exclusão social, 
experimentada por grupos e redes sociais que não dispõem de acesso à plena participação política, econômica e social. 
Fomentar as estruturas associativas e apoiar as práticas de desenvolvimento inclusivo para orientar o bem estar 
socioeconômico da população. 
Apoiar a realização de diagnósticos locais ou regionais, e a elaboração de projetos que visem à agregação de valor ao 
produto das cooperativas. 
Contribuir para a geração de renda e de oportunidades de trabalho; para a otimização do processo produtivo, 
organizando a infra-estrutura e os serviços essenciais, agregando valor aos produtos básicos e abastecendo o mercado; 
para o aumento da oferta interna de alimentos, contribuindo para suprir as necessidades nutricionais da população; e 
para melhorar a estruturação sistêmica do setor agropecuário, com a participação organizada de produtores e 
consumidores ao longo das cadeias produtivas e de abastecimento. 
Gerente:  Responsável: André Knewitz Levy 
Público Alvo: Produtores Rurais e suas organizações de controle social 

Informações orçamentárias e financeiras do Programa             
Em R$ 

1,00 
Dotação (descentralização) 
Inicial Final 

Despesa 
Empenhada 

Despesa 
Liquidada 

Restos a Pagar 
não processados 

Valores Pagos 

 N/A 2.955,72 2.455,72 2.455,72   
Informações sobre os resultados alcançados 

Referência 
Ordem 

Indicador (Unidade 
medida) Data 

Índice 
inicial 

Índice final 

Índice 
previsto no 
exercício 

Índice 
atingido no 

exercício 
1 % 31/12/2011     

Fórmula de Cálculo do Índice 
Valor da produção agropecuária oriunda de cooperativas e associações rurais/ valor da produção/Valor da produção 
agropecuária nacional * 100 
Análise do Resultado Alcançado 
Mede a relação entre a produção das cooperativas e associações rurais e a produção agropecuária nacional. Não foi 
possível estimar com precisão a produção oriunda destas entidades no AM 

Referência 
Ordem Indicador (Unidade 

medida) Data 
Índice 
inicial 

Índice final 

Índice 
previsto no 
exercício 

Índice 
atingido no 

exercício 
2 Projeto apoiado 31/12/2011 1 3 1 3 

Fórmula de Cálculo do Índice 
Número de entidades associativistas atendidas/ número total de entidades associativistas existentes nas regiões Norte e 
Nordeste.Denacoop/SDC 
Análise do Resultado Alcançado 
Mede a parcela de entidades associativistas atingidas pelo programa de desenvolvimento, dentro do universo 
associativista nas regiões Norte e Nordeste 
Fonte: Certificadoras, Órgãos de extensão, pesquisa, fomento, fiscalizadores conveniados e IBGE. 
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Quadro A.2.1 - Demonstrativo da Execução por Programa de Governo 

Identificação do Programa de Governo 
Código no PPA: 8591 Denominação: Fomento a Indicação Geográfica de Produtos Agropecuários – 

INDGRAF 
Tipo do Programa: Finalístico 
Objetivo Geral: Incrementar as cadeias produtivas com potencial de IG 
Objetivos Específicos: Apoio a projetos de promoção, difusão e capacitação de recursos humanos, bem como de 
servidores técnicos e gestores de cooperativas, produtores rurais representantes de entidades envolvidas com a 
formulação de políticas públicas dentre outros. 
Gerente: Beatriz Junqueira Responsável: Klerysson da Costa Santana 
Público Alvo: Produtores Rurais e suas organizações de controle social 

Informações orçamentárias e financeiras do Programa 
Em R$ 

1,00 
Dotação (descentralização) 
Inicial Final 

Despesa 
Empenhada 

Despesa 
Liquidada 

Restos a Pagar 
não processados 

Valores Pagos 

 N/A 16.236,24 16.236,24 16.236,24  16.236,24 
Informações sobre os resultados alcançados 

Referência 
Ordem 

Indicador (Unidade 
medida) Data 

Índice 
inicial Índice final 

Índice 
previsto no 
exercício 

Índice 
atingido no 

exercício 
1 % 31/12/2011 100 100 100 100 

Fórmula de Cálculo do Índice 
(Nº Projetos Apoiados/ Nº Projetos Programados)*100 
Análise do Resultado Alcançado 
Mede a relação entre a Percentual de projetos implementados/mantidos/apoiados em relação ao programado 
Fonte: Certificadoras, Órgãos de extensão, pesquisa, fomento, fiscalizadores conveniados. 
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QUADRO A.2.1- Demonstrativo da Execução por Programa de Governo 

Identificação do Programa de Governo 
Código no PPA: 7H17 

Denominação: Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuário 

Tipo do Programa: Finálistico 
Objetivo Geral: Apoiar iniciativas e projetos voltados à melhoria da infra-estrutura e logística da produção agrícola e 
ao fomento da agroindústria, bem como permitir o atendimento de demandas de amplo efeito socioeconômico para o 
desenvolvimento do setor agropecuário. 
Objetivos Específicos: Por ser uma emenda, o Ministério não possui a descrição da mesma. 
Gerente: Marcelo Alexandre Responsável: Klerysson da Costa Santana 
Público Alvo: Pequenos e médios produtores, cooperativas, associações de produtores e criadores, agroindústrias, 
pesquisadores e técnicos do setor agropecuário 

Informações orçamentárias e financeiras do Programa             
Em R$ 

1,00 
Dotação 

Inicial Final 
Despesa 

Empenhada 
Despesa 

Liquidada 

Restos a Pagar 
não processados 

(2010) 
Valores Pagos 

  11.114.555,68 9.706.868,18  975.000,00  
Informações sobre os resultados alcançados 

Referência 
Ordem 

Indicador (Unidade 
medida) Data Índice 

inicial Índice final 

Índice 
previsto no 
exercício 

Índice 
atingido no 
exercício 

1 Percentual 31/10/2011 100 100 100 100 
Fórmula de Cálculo do Índice 
Percentual de Projetos Aprovados em relação ao total de projetos encaminhados e analisados 
Análise do Resultado Alcançado 
No Ano de 2011 todos os projetos oriundos de emendas parlamentares foram analisados e aprovados, sendo que a 
totalidade de projetos necessitou de ajustes pontuais para adequação aos objetivos do programa. 
Fonte: DPDAG/SFA/AM e SDC/MAPA 
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QUADRO A.2.1 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO POR PROGRAMA DE GOVERNO 

Identificação do Programa de Governo 
Código no PPA: 2B17 

Denominação: Fiscalização de Contratos de Repasse – FISCONTRATO 

Tipo do Programa: Finalístico 
Objetivo Geral: Acompanhar a execução de obras e serviços oriundos de contratos de repasse, celebrados por 
intermédio da Caixa Econômica Federal com entidades públicas e fiscalizar o contrato de prestação de serviços 
firmados entre o Mapa e a CEF para operacionalização dos contratos de repasse. 
Objetivos Específicos: Fiscalização, acompanhamento e avaliação dos contratos executados pelas instituições 
responsáveis pela operacionalização dos repasses decorrentes dos projetos agropecuários a que se destinam, de forma 
contínua por amostragem ou denúncia. 
Gerente: Marcelo Alexandre Responsável: Klerysson da Costa Santana 
Público Alvo: Convenentes beneficiários de contratos de repasse 

Informações orçamentárias e financeiras do Programa             
Em R$ 

1,00 
Dotação 

Inicial Final 
Despesa 

Empenhada 
Despesa 

Liquidada 

Restos a Pagar 
não processados 

(2010) 
Valores Pagos 

  2.712,00 1.717,39 1.717,39   
Informações sobre os resultados alcançados 

Referência 
Ordem 

Indicador (Unidade 
medida) Data 

Índice 
inicial 

Índice final 

Índice 
previsto no 
exercício 

Índice 
atingido no 
exercício 

1 Percentual 31/10/2011 100 100 100 100 
Fórmula de Cálculo do Índice 
(contratos denunciados + contratos selecionados para amostragem / contratos fiscalizados)*100 
Análise do Resultado Alcançado 
Realizado e cumprido fiscalização de contrato (uma amostra) no município de Guajará/AM 
Fonte: DPDAG/SFA/AM e SDC/MAPA 

 
Análise crítica 

Contingenciamento no exercício:  

Para cumprimento da ação de fiscalização de contratos de repasse em 2011, reiteradas gestões 
foram feitas ao DIEL/SDC/MAPA, uma vez que este departamento encontrou dificuldades em 
descentralizar os recursos para a diligência no município de Guajará/AM. 

Nesse diapasão, sugerimos ao DIEL/SDC/MAPA que caso o forte contigenciamento observado no 
período de 2011 se repita em 2012, deixe o Amazonas fora do plano anual de fiscalização por 
amostragem face aos altos custos das ações de campo no Estado do Amazonas. Ou do contrario 
descentralize sem rodeios os recursos necessários para tal. 

Eventos negativos e positivos que prejudicaram ou facilitaram a execução dos Programas de 
Governo:  

A liberação dos recursos para a ação de fiscalização foi bastante intempestiva, no entanto a 
cobrança por relatórios de fiscalização era constante e feita antes mesmo da descentralização dos 
recursos para viagem. 

O entendimento insuficiente por parte da coordenação das peculiaridades envolvidas nas 
fiscalizações realizadas nos rincões da Amazônia prejudicou e adiou a ação por algum tempo uma 
vez que é necessário pelo menos dois agentes envolvidos nessa ação de campo e a coordenação só 
se dispunha a financiar a ida de 1 pessoa. 

 

 



38 

 

2.3.2 Execução Física das ações realizadas pela UJ 

 

Quadro A.2.2 – Execução Física das ações realizadas pela UJ 

 

A Coordenadoria Geral de Apoio às Superintendências – CGAS/MAPA, envia anualmente às Superintendências, 
planilhas de pré propostas onde fazemos uma previsão de gastos e  realizações para o exercício seguinte. Essa pré-
proposta é enviada à CGAS/MAPA, onde é analisada, e aquilo que se programou nunca é respeitado, pois os recursos 
descentralizados mensalmente é baseado, sobretudo nos contratos já existentes, não atentando que alguns contratos não 
possuem valores fixos e que dependem da demanda, como: energia elétrica, correios, telefones, combustível, 
manutenção de veículos, daí a dificuldade que temos em realizar manutenção em bens que porventura necessitarem de 
manutenção e/ou aquisição de  materiais. 

 

 

1.2. Gestão das ações 

1.2.1. Ação 2140 – Fiscalização de Produtos Veterinários (FISPROVET) 

Descrição: 
 

• Licenciamento de estabelecimentos produtores e comerciais e registro de produtos de uso veterinário 
para fins de licenciamento. Capacitação de fiscais federais agropecuários em boas práticas de 
fabricação, auditoria, segurança, eficácia e estabilidade de produtos de uso veterinário. Participação 
em reuniões, simpósios e congressos nacionais e internacionais. 

 
 

Função Subfunção Programa Ação 
Tipo da 

Ação 
Priori
dade 

Unidade 
de 

Medida 

Meta 
prevista 

Meta 
realizada 

Meta a ser 
realizada em 

2012 

Agricultu
ra 

Administra
ção geral 0750 4716 

 
Atividade 

 
3 Unidade 

 
1.007.590,00 998.778,37 

 
1.854.500,00 

          
          

Fonte: SIPLAN 

QUADRO A.2.2 - EXECUÇÃO FÍSICA DAS AÇÕES REALIZADAS PELA UJ 

Função Sub função Programa Ação 
Tipo da 

Ação 
Prioridade 

Unidade de 
Medida 

Meta 
prevista 

Meta 
realizada 

Meta a ser 
realizada 
em 2012 

Agricultura 
 

Normatização e 
Fiscalização 

0375 
 

2140 
 

 
Atividade 

 
03 Fiscalizações 

 

 

34 34 

 

49 

Agricultura 
Normatização e 

Fiscalização 
0375 

 
2124 

 

 
Atividade 

 
03 

 
Fiscalizações 

 

45 41 

 

45 

Agricultura 
Normatização e 

Fiscalização 
0375 

 
2019 

 

 
Atividade 

 
03 

 
Fiscalizações 

 

00 01 

 

02 

Fonte: PPA 2008-2011 
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1.2.2. Ação 2124 – Fiscalização de Insumos destinados à Alimentação Animal (FISCINAN) 

Descrição 
 
• Fiscalização das condições higiênico-sanitáriados estabelecimentos fabricantes, importadores, 

fracionadores e comerciantes de produtos destinados à alimentação animal; Fiscalização da 
conformidade e inocuidade dos produtos destinados à alimentação animal; Elaboração e revisão de 
normas técnicas relativas aos produtos destinados à alimentação animal; Realização de reuniões 
técnicas e treinamentos em serviços com vistas ao aprimoramento dos processos de fiscalização; e 
participação em reuniões, simpósios e congressos nacionais e internacionais sobre insumos 
destinados à alimentação animal. 

 
Objetivo: 

 
• Fiscalização de insumos destinados à Alimentação Animal (FISCINAN) - Garantir as condições 

adequadas no processo de fabricação, inclusive higiênico-sanitária, e assegurar a conformidade e 
inocuidade dos produtos destinados à alimentação animal. Lei n° 6.296 de 11 de dezembro de 2007 - 
Dispõem sobre a Inspeção e a Fiscalização Obrigatórias dos Produtos Destinados á Alimentação 
Animal e dá outras Providências. 

 

1.2.3. Ação  – Fiscalização de Material Genético Animal (FISCGENE) 

Descrição: 
 
• Realização de atividades de inspeção e fiscalização de material genético animal e auditoria de 

sistemas de controle de qualidade nos estabelecimentos que os industrializem ou distribuem, com a 
finalidade de assegurar a identidade e a qualidade, incluindo ainda para isso analises fiscais em 
laboratórios oficiais nos produtos terminados. Capacitação de fiscais federais agropecuários em 
biotecnologia da reprodução, boas prática de manipulação e auditoria. Participação em reuniões, 
simpósios e congressos nacionais e internacionais. 

 
Objetivo: 

 
Fiscalização de Material Genético Animal (FISCGENE) - Garantir a conformidade dos materiais 
destinados à reprodução animal. Lei n° 6.446 de 05 de outubro de 1977 - Dispõe sobre a Inspeção e a 
Fiscalização Obrigatórias do Sêmen Destinado à Inseminação artificial em Animais Domésticos e dá 
outras Providências. Melhorar a qualidade dos produtos e dos serviços de multiplicação animal ofertados 
aos produtores, com vistas ao aumento da produção e da produtividade da pecuária nacional 
 

 
FISCALIZAÇÃO DE INSUMOS E SERVIÇOS PECUÁRIOS 

Advertência nº de documentos 02 

 
 

 
 

 Unid. Realizado 2011 
Estabelecimentos fiscalizados Unidade 45 

Estabelecimentos Registrados/Renovados Unidade 34 

Autos de Infração nº de documentos 22 
Termos de Apreensão nº de documentos 04 

Termos de Depositário nº de documentos 03 
Termos de Intimação nº de documentos 01 

Termos de Inutilização nº de documentos 02 
Relatório em Primeira Instância nº de documentos 20 

Colheita de Amostras Unidade 18 
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 QUADRO A.2.2 - EXECUÇÃO FÍSICA DAS AÇÕES REALIZADAS PELA UJ 

Funç
ão 

Sub 
função 

Progra
ma Ação 

Tipo da 
Ação 

Priorida
de Unidade de Medida 

Meta 
program

ada 

Meta 
realiza

da 

Meta a ser 
realizada em 

2012** 

Supervisionar as ações de vigilância e 
erradicação da febre aftosa executadas 

pela Unidade Central do órgão executor 

06 
2 
 

02 

Supervisionar as ações de vigilância e 
erradicação da febre aftosa executadas 

pelas UVL's do órgão executor 

10 
12 10 

Supervisionar as ações de vigilância e 
erradicação da febre aftosa executadas 

pela EAC's do órgão executor 

13 
17 03 

Supervisionar as ações do órgão 
executor nas propriedades rurais 

23 
23 12 

Atender as convocações do DSA Demanda 5 Demanda 
Realizar reuniões técnicas com o 

executor estadual 
20 

20 03 

Supervisionar a realização de estudos 
soroepidemiológicos para Febre aftosa 

0 
30 Demanda 

Fiscalizar a execução de convênios 23 26 12 
Atualizar informações no SIPLAN 12 12 12 

Verificar semanalmente a atualização 
dos informes semanais - SIVCONT 

12 
12 12 

 22101 

Erradica
ção da 
Febre 

Aftosa - 
Nacional 

4842 
ATIVIDA

DE 
3 

Analisar e enviar informes semestrais 02 3 02 
 Fonte: POA 2011 e 2012 

- Meta a ser realizada em 2012** -  Em atenção a Portaria n° 428/2010, que determina aos 
serviços técnicos da SFA a elaboração de planos operativos anuais, o Departamento de Saúde 
Animal (DSA)  emitiu o Memorando Circular n° 184/2011/SDA/MAPA estabelecendo o 
planejamento das ações de defesa agropecuária para o ano de 2012, modelo de plano operativo 
anual, metas físicas, limite orçamentário para as atividades de custeio e ficha dos indicadores de 
desempenho. Desta forma, ficaram definidas as metas que serão realizadas em 2012 e seus 
quantitativos entre parênteses: Supervisões: Supervisionar as ações de vigilância e erradicação da 
febre aftosa executadas pela Unidade Central do órgão executor (2); Supervisionar as ações de 
vigilância e erradicação da febre aftosa executadas pela EAC's do órgão executor (3); Supervisionar 
as ações de vigilância e erradicação da febre aftosa executadas pelas UVL's do órgão executor (10); 
Supervisionar as ações da fiscalização do trânsito executadas pelos postos fixos de vigilância 
agropecuária e unidades volantes do órgão executor (10); Supervisionar as ações do órgão executor 
nas revendas de vacinas (6); Supervisionar as ações do órgão executor nas propriedades rurais de 
risco para febre aftosa (12); Supervisionar ações do órgão executor nas áreas de risco para Febre 
Aftosa (lixões, salgadeiras, etc) (9); Supervisionar as ações do órgão executor no atendimento a 
suspeitas de enfermidades vesiculares (por demanda); Atuar em focos confirmados de enfermidades 
vesiculares (por demanda); Supervisionar a realização de estudos soroepidemiológicos para Febre 
aftosa (por demanda). Convênios: Fiscalizar a execução de convênios (12); Emitir relatórios de 
acompanhamento (4); Analisar plano de trabalho de convênios e termos de cooperação técnica (2); 
Emitir parecer de viabilidade técnica em convênios e acordos de cooperação técnica (1); Analisar a 
prestação de contas de convênos (1); Participar de reuniões técnicas (internas, com o executor 
estadual e inclusive videoconferências) (7); Participar de treinamentos em Convênios (por 
demanda); Atender às convocações do DSA (por demanda). Metas Específicas do PNEFA: 
Atender as demandas da Ouvidoria/MAPA e outras denúncias relacionadas ao PNEFA (por 
demanda); Atualizar informações no SIPLAN (12); Acompanhar, semanalmente, a atualização dos 
informes semanais – SIVCONT (12); Avaliar animais para fins de indenização (por demanda); 
Participar de reuniões técnicas (internas, com o executor estadual, com outras instituições ou 
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iniciativa privada, inclusive videoconferências) (3); Participar de treinamentos em Febre Aftosa 
(por demanda); Ministrar palestras sobre a Febre Aftosa (1); Atender às convocações do DSA (por 
demanda); Analisar e enviar informes semestrais (2). 

 
Análise Crítica da Execução Física 
 

O Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa (PNEFA) tem 
como estratégia principal a implantação progressiva e manutenção de zonas livres da doença, de 
acordo com as diretrizes estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde Animal (OIE). A 
execução do PNEFA é compartilhada entre os diferentes níveis de hierarquia do serviço veterinário 
oficial com participação do setor privado, sendo de responsabilidade dos governos estaduais, 
representados pelas secretarias estaduais de agricultura e instituições vinculadas, a execução do 
PNEFA no âmbito estadual. 

No Estado do Amazonas o órgão estadual responsável pela execução do PNEFA 
denomina-se Comissão Executiva Permanente de Defesa Sanitária Animal e Vegetal – CODESAV, 
que integra o sistema SEPROR (Secretaria de Produção Rural do Estado do Amazonas).  Ao 
SIFISA/DDA/SFA-AM incumbe supervisionar as ações desenvolvidas pela CODESAV, quer sob a 
forma de parcerias estabelecidas ou ainda com base no Sistema Unificado de Saúde Animal e 
Sanidade Vegetal (SUASA). O MAPA, através da SFA-AM, tem aportado recursos financeiros, via 
convênio, para realização de metas, além de aporte de recursos humanos e apoio técnico e de 
supervisão relativos ao Programa Nacional de Erradicação contra Febre Aftosa no Estado do 
Amazonas.  

O Estado do Amazonas é classificado como ZONA DE ALTO RISCO contra febre 
aftosa – BR-4 (evolução alcançada em setembro de 2010, antes o Estado era considerado de RISCO 
NÃO CONHECIDO – BR-N), com exceção das ZONAS LIVRES de febre aftosa compreendidas 
pelos municípios de Boca do Acre e Guajará (a partir de março de 2004) e partes dos municípios de 
Lábrea e Canutama (desde dezembro de 2010).  O objetivo do Ministério da Agricultura é que todo 
o país seja livre de febre aftosa, meta não alcançada pelo Estado do Amazonas, já que o serviço 
veterinário oficial do Estado ainda apresenta sérias deficiências, que impossibilitaram qualquer 
evolução de status sanitário no ano de 2011.  

Dentre as principais deficiências do serviço veterinário oficial do Estado, podemos 
listar como principais a deficiência estrutural e de equipamentos, falta de pessoal treinado e 
conhecedor da legislação, falha de comunicação entre os setores, atraso ou não envio de 
informações/relatórios, inexistência de kits para atendimento às emergências sanitárias, inexistência 
de ações voltadas à educação sanitária, inexistência de sistema informatizado de cadastro de 
propriedades e de movimentação de animais, utilização de documento irregular para trânsito em 
substituição à GTA, ausência de fiscalizações volantes, fiscalização precária nas barreiras de 
vigilância agropecuária, fiscalização incipiente das vacinas distribuídas pelo IDAM e necessidade 
de reformulação da legislação sanitária do Estado. 
 

Metas executadas 
• Reunião realizada em 25/01/11 em Porto Velho/RO com IDARON, CODESAV e SFA-AM 
para discutir proposta de Termo de Cooperação Técnica entre CODESAV e IDARON para ações de 
defesa animal em partes dos municípios de Lábrea e Canutama classificadas como zonas livres de 
febre aftosa.  
• Reunião realizada em 07/06/11 em Brasília com os serviços veterinários oficiais dos estados 
do AM, PA e RR para discussão quanto à situação do PNEFA na região, apresentação da PGA, 
plataforma informatizada única para integração dos sistemas, avaliação da execução do Pnefa e 
qualidade dos serviços veterinários da região. 
• Reunião técnica realizada em 15/06/11 em Parintins/Nhamundá – AM com CODESAV, 
ADEPARÁ, SFA-AM e SFA-PA, para definições de procedimentos para o trânsito de animais entre 
os Estados do Amazonas e Pará e mudança de calendário de vacinação. 
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• Reunião realizada em 14/07/11 com DSA (Coordenação de Febre Aftosa) em Brasília, 
referente à vacinação oficial. 
• Supervisão das ações de vigilância e erradicação da febre aftosa executadas pela UVL de 
Presidente Figueiredo, supervisão de convênio (MAPA/SEPROR n°001/2008), supervisão de 
barreira, supervisão das ações do órgão executor em uma propriedade rural, realizadas em 18/08/11. 
• Fiscalização de estabelecimento de salga de peles bovinas localizado em Manaus (Empresa 
N.L.), em 09/09/11, com objetivo de cadastramento junto ao Ministério da Agricultura. 
• Acompanhamento de Auditoria Orientativa, entre os dias 19/09/11 e 23/09/11, com técnicos 
indicados pelo DSA (Mozar Conteiro Targueta - FFA/SSA/SFA-SP; e Marcos Santos Prinz - 
FEA/ADAB/BA), nos municípios de Manaus e Itacoatiara. 
• Fiscalização in loco do Convênio MAPA/SEPROR n° 001/2008 e supervisão do Escritório 
de Atendimento à Comunidade -EAC de Nova Olinda do Norte e Borba, em 27/09/11. 
• Fiscalização in loco do Convênio MAPA/SEPROR n° 001/2008 e supervisão do EAC de 
Novo Airão, em 04/10/11. 
• Fiscalização in loco do convênio MAPA/SEPROR n°001/2008 e supervisão do EAC de 
Manaquiri, em 05/10/11. 
• Fiscalização de estabelecimento de salga de peles bovinas em Manaus (Empresa José Carlos 
Lacerda), com objetivo de emissão de certificado de inspeção sanitário modelo-E, em 07/10/11. 
• Fiscalização in loco do convênio mapa/sepror n°001/2008 e fiscalização de EAC/UVL de 
Manicoré, em 11/10/11. 
• Reunião realizada em 27/10/11 COM a equipe da CODESAV responsável pelo Programa de 
Educação Sanitária e diretor-presidente da CODESAV, com objetivo de avaliar o cumprimento das 
recomendações contidas no MEMO CIRCULAR N° 138/2011-DSA. Na ocasião foi entregue ao 
MAPA o Projeto de Educação Sanitária desenvolvido pela CODESAV. 
• Realização de Curso de Emergência em casos de doença vesicular na SFA-AM e 
propriedades do município de Manacapuru, no período de 07/11 a 11/11/11, ministrado pelo med. 
vet. Márcio Petro - IDARON - RO. Participaram do curso 16 veterinários da CODESAV, 8 técnicos 
da CODESAV, 3 veterinários da SFA-AM e 1 técnico administrativo da SFA-AM. Temas 
abordados: vigilância veterinária das doenças vesiculares, atendimento à notificação de suspeitas de 
doenças vesiculares - teoria/prática, e procedimentos para identificação e colheita de amostras - 
teoria/prática. 
• Reunião realizada em 21/11/11 na SFA-AM com CODESAV para avaliação do 
cumprimento do Plano de Ação relacionado ao relatório de auditoria realizada pelo Departamento 
de Saúde Animal em setembro de 2011. A ata da reunião foi enviada ao DSA para que este 
decidisse pelo envio ou não de auditoria ao Estado, com objetivo de elevar o Estado do Amazonas à 
zona de médio risco para febre aftosa. 
• Supervisão das ações de vigilância e erradicação da febre aftosa executadas pela Unidade 
Veterinária Local - UVL de Guajará-AM e barreira, de 22 a 24/11/11. 
• Supervisão das ações do órgão executor em 4 propriedades rurais no município de 
Manacapuru, em 05/12/11. 
• Supervisão das ações do órgão executor em 3 propriedades rurais no município de Rio Preto 
da Eva – AM, em 09/12/11. 
• Reunião realizada em Parintins/AM, em 12/12/11, com o objetivo de disciplinar o trânsito 
interestadual na fronteira Amazonas/Pará por conta da diferença de status sanitário. Participantes: 
representantes da SFA/AM, SFA/PA, CODESAV, ADEPARÁ e representantes de produtores dos 
dois Estados. Como resultado da reunião foi elaborada proposta de mudanças para regulação do 
trânsito interestadual de bovinos entre os Estados do Pará e Amazonas, apresentada ao DSA através 
do Oficio 1283/2011, de 13 de dezembro de 2011. 
• Reunião realizada em 30/12/11 entre SFA/AM, CODESAV, representantes das empresas 
Matadouro e Frigorífico do Norte - AMAZOMBOI e NL comércio de frios. Objetivo: apurar 
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denúncia de salga de peles por empresa não cadastrada e transporte de peles de empresa não 
cadastrada para empresa cadastrada. 

Principais resultados alcançados:   
 

• Realização de concurso público CODESAV/SEPROR em dezembro de 2011 (Edital 
publicado em 06/10/11 no Diário Oficial) para 22 vagas para fiscal agropecuário - médico 
veterinário e 03 vagas para médico veterinário; 
• Formação de equipes de supervisões/auditorias internas nas UVLs, EACs e postos de 
fiscalização, com adoção de planos e cronogramas de ações (publicada no DOE em 17.08.2011); 
• Publicação de Termo de Cooperação Técnica n° 001/2011, em 20 de setembro de 2011, 
entre os estados de Rondônia, por intermédio da Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do 
Estado de Rondônia – IDARON, e o Estado do Amazonas, por intermédio da Secretaria de Estado 
de Produção Rural - SEPROR/CODESAV, com objeto de desenvolvimento em conjunto das ações 
articuladas para a execução de atividades inerentes a Defesa Sanitária Animal com ênfase ao 
Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftosa - PNEFA, em duas áreas distintas denominadas 
Zona Livre Lábrea e Zona Livre Canutamã. 
• Elaboração do Primeiro Projeto de Educação Sanitária para Erradicação da Febre Aftosa no 
Estado do Amazonas, entregue à SFA-AM em novembro de 2011, porém ainda não implementado. 

 
 
 

QUADRO A.2.2 - EXECUÇÃO FÍSICA DAS AÇÕES REALIZADAS PELO SIFISA/DDA/SFA-AM 

Função 
Sub 
função 

Programa Ação 
Tipo  
da  

Ação 

Priorid
ade 

Unidade  
de  

Medida 

Meta  
prevista 

Meta  
realizada 

Meta a ser 
realizada em 

2012 

0356 - 
Instalação de 
Inspeção Federal 8938 

A 3 
UND 

Indeterminado 
0 

Indeterminado 

0356 - 
Supervisões 
Industriais 8938 

A 3 
UND 

24 
21 

22 

0356 - 
Análise de 
rotulagens 8938 

A 3 
UND 

Indeterminado 
113 

Indeterminado 

0356 - Análises de Projeto  8938 A 3 UND Indeterminado 5 Indeterminado 
0356 - PNCR 8938 A 3 UND 40 37 40 
0356 - Análise de POA 8938 A 3 UND 50 16 50 

0356 - 

Relatoria de 
processos/Julgament
os 8938 

A 3 

UND 

Indeterminado 

21 

Indeterminado 

0356 - 
Anuência de 
Importação 8938 

A 3 
UND 

Indeterminado 
15 

Indeterminado 

0356 - Pareceres Técnicos 8938 A 3 UND Indeterminado 2 Indeterminado 

0356 - 
Certificado 
Internacional 8938 

A 3 
UND 

Indeterminado 
1 

Indeterminado 

0356 - Fiscalizações 8938 A 3 UND Indeterminado 30 50 

0356 - 
Verificação de Auto 
Controles 8938 

A 3 
UND 

Indeterminado 
29 

Indeterminado 

0356  

Verificação de Auto 
Controles em 
empresa com 
Inspeção permanente 8938 

A 3 

UND 

 
Diariamente 

260 

 
Diariamente 

0356 - Vistoria de terreno 8938 A 3 UND Indeterminado 11 Indeterminado 

0356 - 
Repressão a fraude e 
clandestinidade 8938 

A 3 
UND Indeterminado 05 

Indeterminado 

Fonte: Arquivos do SIFISA/DDA/SFA-AM 
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1.2.1 - Observações quanto à execução física das ações realizadas 

1.2.1.1 - Análise de Rotulagens 
Esta meta é atendida sob demanda, de acordo com o número de registros de 

rotulagens, produtos e processos ou suas alterações. É uma atividade interna que consome 
muitos dias de serviço dos fiscais, uma vez que devem ser consultadas variadas fontes de 
leis, instruções, normas e resoluções, tanto do MAPA quanto da ANVISA e do INMETRO. 
Os produtos e processos são analisados sob o ponto de vista do atendimento aos requisitos 
definidos por meio dos regulamentos Técnicos de Identidade e Qualidade, quando 
existentes, mais o cumprimento das normas referentes às exigências sobre rotulagens. Este 
trabalho também despende tempo em atendimentos para orientação aos responsáveis 
técnicos (RT) de cada empresa pleiteante, para correção dos erros apresentados. 

1.2.1.2-Colheita de amostra para Análise 

                     Esta meta relaciona-se a colheitas de amostra para o PNCR, colheita de amostras para 
análise microbiológica e físico-química dos produtos fornecidos pelas empresas cadastradas ao 
MAPA e produtos de origem animal coletados no combate a fraude. Existe uma programação anual 
feita com o intuito de verificar a inocuidade dos alimentos. Como também, verificar a qualidade dos 
produtos importados. 

1.2.1.3- Anuência de Importação 

Os procedimentos de anuência de importação são demandas provocadas pelas casas 
atacadistas que realizam o Comércio Internacional de produtos de origem animal que 
necessitam do aval da Inspeção local e desembaraço do trânsito internacional através de 
colheita de amostra, e desembaraço através do SISCOMEX. 

1.2.2- Quantitativo de Produtos de Origem Animal Inspecionados 

                       No estado do Amazonas o SIFISA/DDA/SFA-AM inspeciona as indústrias de 
pescados, carne, leite e mel.  

O quadro abaixo apresenta o quantitativo da produção, por categoria, de produtos 
inspecionados no exercício de 2011. 

 

PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS 
  

1 . PESCADOS E DERIVADOS Quantidade Unidade de 
Medida 

Peixe inteiro congelado  5.297.855 Quilogramas 
Peixe eviscerado congelado 3.600.726 Quilogramas 

Filé de peixe congelado 772.091 Quilogramas 
Peixe congelado em posta 1.134.164 Quilogramas 
Polpa de peixe congelada 37.149 Quilogramas 

Peixe eviscerado congelado  - exportação 25.950 Quilogramas 
TOTAL 10.867.935  

2. CARNE E DERIVADOS   (comestíveis) Quantidade Unidade de 
Medida 

Carne resfriado de bovino com osso        3.189.634 Quilogramas 
Carne resfriado de bovino sem osso - Quilogramas 

Miúdos resfriados de bovino - Quilogramas 
Miúdos congelados de bovino 92.605 Quilogramas 

Carne congelado de bovino 1.254.444 Quilogramas 
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TOTAL 
3.407.683  

3. PRODUTOS ( não comestíveis ) Quantidade Unidade de 
Medida 

Farinha carne e ossos 628.300 Quilogramas 
Pele salgada de bovino 11.870 Quilogramas 
Pele fresca de bovino 2.334.261 Quilogramas 

Sebo 1.021.450 Quilogramas 
Bile 1.122 Quilogramas 

Cauda e crina 1.370 Quilogramas 
Casco e chifre 40.000 Quilogramas 

TOTAL 4.038.373 
 

4. LEITE E DERIVADOS 
Quantidade 

Unidade de 
Medida 

Leite em pó integral 1.329.423 Quilogramas 
Composto lácteo 2.045.855 Quilogramas 

Iogurte com polpas de frutas 2.450.534 Quilogramas 
Queijo minas frescal 126.559 Quilogramas 

Ricota fresca 15.029 Quilogramas 
TOTAL 23.748  

5. MEL E DERIVADOS 
Quantidade 

Unidade de  
Medida 

Mel de abelhas 2.864 Quilogramas 
Mel de abelhas com própolis 1.264 Quilogramas 

Extrato de Própolis 144  
Mel de abelhas com 0,2% de óleo de eucalipto 19.476 Quilogramas 

TOTAL 23.748  
6. PRODUTOS 

Quantidade 
Unidade de 

Medida 
Própolis em solução alcoólica 244 Litros / ml. 

TOTAL 244 Litros / ml. 

 
 

1.3. Gestão das ações 

1.3.1. Ação 8938 – Inspeção e Fiscalização de Produtos de Origem Animal (INSPANIMAL 03) 

A garantia da inocuidade dos alimentos, dos padrões de conformidade dos produtos e do 
cumprimento das exigências sanitárias nos procedimentos industriais visam a oferta de produtos e 
subprodutos de boa qualidade e seguros do ponto de vista sanitário e de padronização, bem como a 
sustentação da credibilidade nos mercados nacional e internacional. 

A emergência de doenças veiculadas por alimentos tornou urgente a adoção de medidas que 
objetivam minimizar os riscos da ingestão de produtos de origem animal. A globalização dos 
mercados, com a redução e/ou eliminação de barreiras tarifárias, acentuou a importância das 
barreiras sanitárias ao comércio de alimentos. 
As ações das atividades de controle dos produtos no mercado, visam impedir a comercialização de 
produtos com padrões abaixo das exigências legais, isto é, impróprios para o consumo, contribuindo 
assim, para a segurança alimentar dos consumidores 
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QUADRO A.2.2 - EXECUÇÃO FÍSICA DAS AÇÕES REALIZADAS PELA UJ 

Funç
ão 

Subfun
ção 

Progra
ma Ação 

Tipo da 
Ação Prioridade 

Unidade 
de 

Medida 
Meta prevista 

Meta 
realizada 

Meta a 
ser 

realizada 
em 

2012** 
Supervisionar as 

ações da 
fiscalização do 

trânsito executadas 
pela Unidade 

Central do órgão 
executor(2) 1 

 
 
 
 
 
 

2 
Supervisionar as 

ações da 
fiscalização do 

trânsito executadas 
pelas UVL's do 

órgão executor (5) 5 

 
 
 
 
 

6 
Supervisionar as 

ações da 
fiscalização do 

trânsito executadas 
pelos postos fixos 

de vigilância 
agropecuária e 

unidades volantes 
do órgão executor 

(7) 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
Supervisionar as 

ações da 
fiscalização do 

trânsito executadas 
pela EAC's do órgão 

executor (3) 7 

 
 
 
 
 

5 
Analisar, emitir 

pareceres e concluir 
os processos de 
habilitação de 

Médicos 
Veterinários para 
emissão de GTA 
(por demanda) 0 

 
 
 
 
 
 

Por 
demanda 

Enviar o cadastro 
atualizado de 

médicos 
veterinários 
habilitados e 

credenciados para a 
CTQA (por 
demanda) 0 

 
 
 
 
 
 

Por 
demanda 

Analisar, emitir 
pareceres e concluir 

os processos de 
credenciamento de 

Médicos 
Veterinários para 
emissão de CIS-E 

(por demanda) 7 

 
 
 
 
 
 

Por 
demanda 

  0357 2139 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finalísti
co 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Demais 
ações 

prioritárias 

Unidade 

Supervisionar 
Médicos 

Veterinários 

114 

 
 

84 
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Habilitados e 
credenciados junto a 

SFA (84) 
Participar ou 

realizar reuniões 
técnicas com 

médicos 
veterinários da 

iniciativa privada e 
outras instituições 

(por demanda) 1 

 
 
 
 
 
 
 

0 
Realizar reuniões 

técnicas com o 
executor estadual 

(3) 3 

 
 
 

0 
Analisar, emitir 

pareceres e concluir 
os processos de 
autorização para 
emissão de CZI 

(360) 690 

 
 
 
 

Por 
demanda 

Analisar, emitir 
pareceres e concluir  

os processos de 
anuência de 

importação de 
produtos de origem 

animal, material 
biológico ou 
patológico de 

interesse veterinário 
(por demanda) 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por 
demanda 

Atender as 
convocações do 

DSA (por demanda) 0 

 
Por 

demanda 
Realizar 

treinamentos para 
médicos 

veterinários 
habilitados e 

credenciados (1) 5 

 
 
 
 
 

1 
Atualizar 

informações no 
SIPLAN (12) 12 

 
 

12 
Supervisionar 

quarentenas para 
importação e 
exportação de 

interesse da saúde 
animal (por 
demanda) 

 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

Por 
demanda 

Analisar, emitir 
pareceres e concluir 

processos de 
registros de 

quarentenários  

 
 
 
 

0 

 
 
 

Por 
demanda 

Fiscalizar a 
execução de 

convênios (por 
demanda) 

 
 
 

NA 

 
 
 

12 

Atender as 
demandas da 

 
0 

Por 
demanda 
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Ouvidoria/MAPA e 
outras denúncias 

relacionadas a 
doenças dos animais 

(por demanda) 
   

    
  

 
Metas não contempladas no quadro acima 

estão descritas abaixo  
Fonte: Informações obtidas do PPA nacional disponibilizado no SIPLAN e metas previstas no plano operativo 
enviado ao Departamento de Saúde Animal 

NA: Não se aplica a realidade das ações executadas no Amazonas ou não houve demanda para 
execução da atividade. 

- Meta a ser realizada em 2012** - Em atenção a Portaria n° 428/2010, que determina aos 
serviços técnicos da SFA a elaboração de planos operativos anuais, o Departamento de Saúde 
Animal (DAS)  emitiu o Memorando Circular n° 184/2011/SDA/MAPA estabelecendo o 
planejamento das ações de defesa agropecuária para o ano de 2012, modelo de plano operativo 
anual, metas físicas, limite orçamentário para as atividades de custeio e ficha dos indicadores de 
desempenho. Desta forma, ficaram definidas as metas que serão realizadas em 2012 e seus 
quantitativos entre parênteses: Supervisionar as ações da fiscalização do trânsito executadas pelo 
executor em aglomerações de animais (por demanda); Analisar, emitir pareceres e concluir os 
processos para emissão de GTAs, certificados sanitários e declarações sanitárias de origem (por 
demanda). 

 
Análise Crítica da Execução Física 

 
O setor de saúde animal atua através da delegação de competência para a execução 

de cada um dos referidos programas ao órgão executor estadual de defesa agropecuária, que no 
Amazonas é denominado Comissão Executiva Permanente de Defesa Sanitária Animal e Vegetal – 
CODESAV que integra o sistema SEPROR (Secretaria de Produção Rural do Estado do 
Amazonas). Ao SIFISA cabe a incumbência de supervisionar as ações desenvolvidas pela 
CODESAV, quer sob a forma de parcerias estabelecidas ou ainda com base no Sistema Unificado 
de Saúde Animal e Sanidade Vegetal (SUASA). 

Registra-se aqui que o exíguo quadro funcional da CODESAV, a deficiência 
estrutural e de equipamentos, falta de treinamento, falha de comunicação entre os setores e outros 
fatores impactaram negativamente na capacidade de execução do SIFISA/DDA-AM. Como o órgão 
executor estadual está em processo de estruturação, ainda não apresenta estrutura física e recursos 
humanos para colaborar, participar e executar todas as ações de defesa previstas, impossibilitando a 
delegação de algumas competências ao Estado. 

As informações solicitadas, relatórios de trânsito, informes entre outros são enviados 
ao SIFISA/DDA-AM na maioria das vezes com atraso, as atividades de vigilância são incipientes, 
ausência de pessoal treinado e conhecedor da legislação, inexistência de kits para atendimento à 
emergências sanitárias, deficiência no acompanhamento e desfecho das penalidades (infrações), 
destaca-se a inexistência de ações voltadas à educação sanitária, Não possui  um sistema 
informatizado de cadastro de propriedades e de movimentação de animais, ausência de 
cadastramento de outras espécies animais, além de bovinos e bubalinos, a emissão de guia de 
trânsito animal sem atendimento das exigência sanitárias estabelecidas (ex: não exigência de 
comprovante de vacinação contra brucelose das fêmeas de bovídeos para emissão de GTA e trânsito 
entre regiões de status distintos para febre aftosa sem atendimento aos requisitos), utilização de 
documento irregular para o trânsito de animais em substituição da guia de trânsito animal,  e outros, 
onde todas as não conformidades são verificadas e notificadas ao órgão responsável para que tome 
as providencias necessárias. 
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Nesse contexto, ressalta-se ainda a realização da campanha de vacinação contra febre 
aftosa (Agulha Oficial), realizada em 12 municípios da calha do rio Amazonas desde 2008. 

A operação de vacinação oficial e recadastramento, da região da calha do Rio 
Amazonas, marca uma nova etapa de ações na região que visam minorar a possibilidade de 
manutenção ou reintrodução do agente, estruturar os serviços de defesa sanitária animal e alavancar 
o processo de erradicação da febre aftosa, sendo uma ação priorizada pelo Departamento de Saúde 
Animal e pelo Serviço de Saúde, Inspeção e Fiscalização (SIFISA), demandando tempo entre 
reuniões, planejamento, levantamento de informações, supervisões e demais atividades 
administrativas (localização de servidores, solicitação de passagens aéreas e rodoviárias, resolução 
de demandas e problemas diversos, confecção de ordens de serviço, cautelas para materiais como 
pistolas de vacinação, agulhas e aparelhos de GPS, planejamento de material de divulgação como 
bonés, faixas e camisas, entre outros). 

Na oportunidade, destacamos que o setor de saúde animal do SIFISA conta com 
apenas dois Fiscais Federais Agropecuários, que se dedicam exclusivamente as atividades 
relacionadas à agulha oficial durante os 45 dias da operação e ainda durante o mês antecedente e 
posterior a realização da campanha. Desta forma, os PIs PCEANIMAL e VIGIZOO ficam, durante 
este período, com suas atividades reduzidas, sendo priorizadas apenas as ações emergenciais e 
algumas metas acabam sendo comprometidas ou não executadas. 

No entanto, é importante ressaltar que o Programa Nacional de Erradicação da Febre 
Aftosa, com suas ações de cadastro de propriedades, estruturação física e de pessoal, do órgão de 
defesa sanitária estadual, funciona como um programa base para outras ações de defesa sanitária 
animal, sendo, portanto, fundamental para Estado do Amazonas, permitindo a implementação de 
outros programas sanitários de forma correta e sem atropelos. A realização da vacinação oficial vem 
possibilitando a capacitação técnica no uso de ferramentas de goerreferenciamento (GPS), cadastro 
de propriedades, acesso a ferramentas e tecnologias de informação, maior interação com o 
Departamento de Saúde Animal, órgãos estaduais de defesa de outros estados e a própria 
CODESAV que participaram em conjunto com a SFA-AM das ações no Estado 

Além das metas previstas para o ano de 2011 outras ações foram desempenhadas 
pelo SIFISA/DDA/SFA-AM. Segue abaixo detalhamento das atividades executadas. 

 
 
Fiscalização de barreiras sanitárias 

 
O órgão executor estadual mantém Barreiras de Vigilância Agropecuária (BVA) 

interestaduais localizadas nos municípios de Parintins, Boca do Acre, Guajará, Humaitá, Presidente 
Figueiredo e Manaus. Durante o ano de 2011 o SIFISA/DDA-AM intensificou as supervisões nas 
BVAs, com o objetivo de verificar o cumprimento dos procedimentos de vigilância e controles, 
verificação de condições estruturais e técnicas de operacionalização das atividades de vigilância, 
bem como orientar os profissionais que atuam nas barreiras. 

Na oportunidade, foram supervisionadas 7 (sete) barreiras localizadas em Manaus 
(Aeroporto e Porto-Ceasa), Presidente Figueiredo, Boca do Acre, Guajará e Humaitá (BR 319 e Rio 
Madeira), onde detectamos as mesmas fragilidades e deficiências observadas em 2010, 
principalmente: 

 
• Deficiência de Recursos Humanos: Falta de pessoal para efetuar os controles oficiais do 

trânsito agropecuário interestadual. Destaca-se que os servidores não são contratados, por 
concurso público, descumprindo o estabelecido pelo Decreto n° 5.741, de 30 de março de 
2006. 
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• Ausência de barreiristas devidamente treinados e conhecedores da legislação em vigor. 
Todos destacaram a necessidade urgente de treinamento específico para atuação na 
fiscalização em Barreiras de Vigilância Agropecuária. 

 
• Precariedade das instalações e insuficiência de materiais de consumo, equipamentos, 

instrumentos, produtos de desinfecção e de trabalhadores auxiliares 
 
• Inexistência de local adequado para retenção, desinfecção e/ou destruição de cargas 

apreendidas 
 
• Os recursos encaminhados às BVAs são muitas vezes são insuficientes, levando os 

barreiristas a utilizarem recursos próprios ou ainda equipamentos e materiais de consumo de 
outros órgãos para garantir a execução das atividades de fiscalização 

 
• Falta de segurança no trabalho: Durante as fiscalizações os barreiristas relataram sobre a 

falta de apoio policial, principalmente no período noturno e destacaram sobre o receio de 
executar as atividades de fiscalização,  fator determinante para a realização ou não das 
atividades de fiscalização do trânsito agropecuário. 

 
• Horário Inadequado de Funcionamento: inexistência de fiscalização do trânsito agropecuário 

nos horários de 17:00 às 08:00 e durante todo o final de semana e feriados, período que o 
trânsito de animais, vegetais, produtos, subprodutos não está paralisados. 

 
• Ausência de Fiscalização Física: A maioria das fiscalizações é direcionada para análise 

documental. O número insuficiente de pessoal, a falta de apoio policial e ausência de 
materiais (tesoura, lacres e outros) impossibilitam a inspeção física dos animais, vegetais, 
seus produtos e subprodutos transportados. 

 
As ações de fiscalizações às barreiras demonstraram a precariedade do 

funcionamento das mesmas, fato determinante para qualidade e efetividade do serviço de vigilância 
no estado, demonstrando a fragilidade deste serviço no Amazonas. Após cada fiscalização foi 
confeccionado relatório individual por BVA e estes foram enviados a CODESAV para 
conhecimento e providências.  

Após a referida reunião foi confeccionado um relatório final/conjunto, com a análise 
das supervisões realizadas pelo fiscais da área animal e vegetal em todas as BVAs e o mesmo foi 
encaminhado ao Secretário de Produção do Amazonas. 

O SIFISA/DDA-AM tem centralizado atividades como a habilitação de médicos 
veterinários privados, a tabulação das informações recebidas resultando nos diversos informes 
epidemiológicos, a troca de informações entre os serviços das UF vizinhas e a Divisão de 
Epidemiologia /DSA/MAPA e o suporte às exportações através do monitoramento das atividades 
desenvolvidas nos aquários de peixes ornamentais, atendendo exigências dos países importadores. 

É importante ressaltar que a fronteira do Brasil com a Colômbia e o Peru está 
descoberta. Há necessidade da presença de um médico veterinário no PVA/Tabatinga a fim de 
atender a demanda daquela área internacional e impedir o trânsito irregular de animais, produtos e 
subprodutos que ocorre naquela região. 

 
 

Habilitação de Médicos Veterinários e controle, correção e envio de informações de trânsito 
animal 
 

Em 2011, o SIFISA/DDA-AM contou com 3 (três) médicos veterinários habilitados 
para a emissão de GTA para peixes ornamentais em todo estado do Amazonas, totalizando 1272 de 
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guias emitidas com destino a diversos estados da federação. Os habilitados enviaram semanalmente 
ao SIFISA/DDA-AM relatórios de trânsito, totalizando 144 relatórios/ano. De posse desses 
relatórios o SIFISA/DDA-AM procedeu com devido controle, correção, consolidação e envio das 
informações contidas nos referidos relatórios a Coordenação de Trânsito e Quarentena Animal 
através de relatórios mensais e ainda, enviou a segunda via das Guias de trânsito Animal as 
Superintendências do Estado de destino dos animais. 

O órgão de defesa sanitária do Estado do Amazonas (CODESAV) enviou relatórios 
de trânsito interestadual ao SIFISA/DDA-AM, após controle, correção, consolidação dos dados os 
mesmos são enviados a Coordenação de Trânsito e Quarentena Animal. 

 

 
Emissão da autorização para CZI  
 

Na área de trânsito de animais vivos, a atividade de maior importância é o trânsito de 
peixes ornamentais. O Amazonas é o maior exportador de peixes ornamentais do país e apresenta 
intenso trânsito nacional e internacional. As ações relacionadas a este trânsito demandaram durante 
o ano de 2011, dispendioso tempo e disponibilidade de um Fiscal Federal Agropecuário para 
verificação documental e emissão das autorizações para emissão do Certificado Zoosanitário 
Internacional (CZI).  

No atendimento desta demanda o SIFISA analisou 100 % dos Requerimentos para 
Obtenção dos Certificados Zoossanitários Internacionais solicitadas ao Setor em Manaus, com 
emissão, ou não, das Autorizações para Emissão de Certificado Zoossanitário Internacional 
conforme os critérios técnicos e protocolos sanitários estabelecidos entre o Brasil e o país 
importador. Foram emitidas 691 autorizações para a emissão do Certificado Zoosanitário 
Internacional (CZI) referente ao trânsito de 9.720.541 exemplares de peixes ornamentais destinados 
a países da América do Sul, América do Norte, Europa, Ásia e África. 

 
 

Emissão de CIS-E 
 

Durante o ano de 2011 em atenção ao estabelecido na Norma Interna n°01, de 12 de 
janeiro de 2010 o SIFISA/DDA-AM procedeu com cadastramento de 7 (sete) médicos veterinários 
oficiais lotados em matadouros de bovídeos com Serviço de Inspeção Estadual para emissão do 
CIS-E. 

Na oportunidade foi realizado treinamento especializado aos cadastrados para o 
preenchimento e emissão do CIS-E, também foi dirigida a apresentação e discussão da Norma 
Interna n°01, de 12 de janeiro de 2010 que aprova o manual de procedimento de CIS-E e estabelece 
as normas para cadastramento de veterinários para sua emissão. 

Os Cadastrados enviaram mensalmente ao SIFISA/DDA-AM relatórios de emissão 
de CIS_E. De posse desses relatórios o SIFISA/DDA-AM procedeu com devido controle, correção, 
consolidação e ainda, envio da segunda via das Guias de trânsito Animal as Superintendências do 
Estado de destino dos produtos. 

Durante o corrente ano foram certificados 597.000 Kg de sebo e 120.504 peças de 
peles de bovinos e bubalinos através da emissão de 245 certificados (CIS-E) pelos Fiscais Federais 
Agropecuários e médicos veterinários cadastrados. 
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Processo de Importação 
 

O SIFISA/DDA-AM analisou 100% dos Requerimentos de autorizações de 
importação (AI) solicitadas a este setor. Após a análise de cada requerimento, emitiu-se, ou não, as 
Autorizações de Importações (AI) conforme os riscos sanitários envolvidos e critérios técnicos 
vigentes. No total foram analisados 21 processos de importação. 

 
 

Eventos Agropecuários 
 

As Fiscalizações de eventos agropecuários interestaduais foram realizadas em 
conjunto com a CODESAV, em 2011 foram realizadas 7 fiscalizações nos municípios de Careiro 
Castanho, Manaus, Matupi, Apuí, Humaita e Parintins.  
 
 
Emissão Guia de Trânsito e Inspeções em pontos fixos – CODESAV 
 

Durante o ano de 2011 a CODESAV emitiu 927 Guias de Trânsito Animal para 
trânsito interestadual de diversas espécies. Nas Barreiras de Vigilância Agropecuária foram 
realizadas 3.059 fiscalizações/inspeções em veículos transportadores de cargas de animais, produtos 
e subprodutos e 24 inspeções volantes 
 
 

QUADRO A.2.2 - EXECUÇÃO FÍSICA DAS AÇÕES REALIZADAS PELA UJ 

Funç
ão 

Subfu
nção 

Progra
ma 

Ação Tipo da 
Ação 

Prioridade 
Unidade 

de 
Medida 

Meta prevista Meta 
realizada 

Meta a ser 
realizada em 

2012** 

Supervisionar as 
ações da 

fiscalização do 
trânsito executadas 

pela Unidade 
Central do órgão 

executor 
1 

 
 
 
 
 
 
 

** 
Supervisionar as 

ações da 
fiscalização do 

trânsito executadas 
pelas Unidades 

Regionais do órgão 
executor 

NA 

 
 
 
 
 
 
 

** 
Supervisionar as 

ações da 
fiscalização do 

trânsito executadas 
pelas UVL's do 
órgão executor 

5 

 
 
 
 
 
 

** 

  0357 2139 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finalísti
co 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Demais 
ações 

prioritárias 

Unidade 

Supervisionar as 
ações da 

fiscalização do 
trânsito executadas 
pelos postos fixos 

de vigilância 
8 

 
 
 
 
 

** 
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agropecuária e 
unidades volantes 
do órgão executor 

Supervisionar as 
ações da 

fiscalização do 
trânsito executadas 

pela EAC's do 
órgão executor 7 

 
 
 
 
 
 

** 
Analisar, emitir 

pareceres e concluir 
os processos de 
habilitação de 

Médicos 
Veterinários para 
emissão de GTA NA 

 
 
 
 
 
 

** 
Enviar o cadastro 

atualizado de 
médicos 

veterinários 
habilitados e 

credenciados para a 
CTQA NA 

 
 
 
 
 
 

** 
Analisar, emitir 

pareceres e concluir 
os processos de 

credenciamento de 
Médicos 

Veterinários para 
emissão de CIS-E 7 

 
 
 
 
 
 

** 
Supervisionar 

Médicos 
Veterinários 
Habilitados e 

credenciados junto 
a SFA 114 

 
 
 
 
 

** 
Participar ou 

realizar reuniões 
técnicas com 

médicos 
veterinários da 

iniciativa privada e 
outras instituições 1 

 

Realizar reuniões 
técnicas com o 

executor estadual 3 

 
 

** 
Analisar, emitir 

pareceres e concluir 
os processos de 
autorização para 
emissão de CZI 690 

 
 
 
 

** 
Analisar, emitir 

pareceres e concluir  
os processos de 

anuência de 
importação de 

produtos de origem 
animal, material 

biológico ou 
patológico de 

interesse veterinário 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

** 
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Atender as 
convocações do 

DSA NA 

 
 

** 
Realizar 

treinamentos para 
médicos 

veterinários 
habilitados e 
credenciados 5 

 
 
 
 
 

** 
Atualizar 

informações no 
SIPLAN 12 

 
 

** 
Supervisionar 

quarentenas para 
importação e 
exportação de 

interesse da saúde 
animal 

 
 
 
 
 

NA 

 
 
 
 
 

** 
Analisar, emitir 

pareceres e concluir 
processos de 
registros de 

quarentenários 

 
 
 
 

NA 

 
 
 
 

** 
Fiscalizar a 
execução de 
convênios 

 
 

NA 

 
 

** 
Atender as 

demandas da 
Ouvidoria/MAPA e 

outras denúncias 
relacionadas a 
doenças dos 

animais 

 
 
 
 
 
 

NA 

 
 
 
 
 
 

** 
   

    
  

 
Metas previstas para 2012 estão descritas abaixo 

** 
Fonte: Informações obtidas do PPA nacional disponibilizado no SIPLAN e metas previstas no plano operativo 
enviado ao Departamento de Saúde Animal 

NA: Não se aplica a realidade das ações executadas no Amazonas ou não houve demanda para 
execução da atividade. 

- Meta a ser realizada em 2012** - Em atenção a Portaria n° 428/2010, que determina aos 
serviços técnicos da SFA a elaboração de planos operativos anuais, o Departamento de Saúde 
Animal (DAS)  emitiu o Memorando Circular n° 184/2011/SDA/MAPA estabelecendo o 
planejamento das ações de defesa agropecuária para o ano de 2012, modelo de plano operativo 
anual, metas físicas, limite orçamentário para as atividades de custeio e ficha dos indicadores de 
desempenho. Desta forma, ficaram definidas as metas que serão realizadas em 2012 e seus 
quantitativos entre parênteses: Supervisionar as ações de vigilância e erradicação das doenças dos 
animais, inclusive trânsito, executadas pela Unidade Central do órgão executor (2), Unidades 
Locais (5) e Escritórios de atendimento à Comunidade (6);Supervisionar as ações da fiscalização do 
trânsito executadas pelos postos fixos de vigilância agropecuária e unidades volantes do órgão 
executor (8); Supervisionar as ações da fiscalização do trânsito executadas pelo executor em 
aglomerações de animais (por demanda); Analisar, emitir pareceres e concluir os processos de 
habilitação de Médicos Veterinários para emissão de GTA e credenciamento para emissão de CIS-E 
(por demanda); Enviar o cadastro atualizado de médicos veterinários habilitados e credenciados 
para a CTQA (por demanda);  Supervisionar Médicos Veterinários Habilitados e credenciados junto 
a SFA (9); Analisar, emitir pareceres e concluir os processos de autorização para emissão de CZI 
(por demanda); Analisar, emitir pareceres e concluir os processos para emissão de GTAs, 
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certificados sanitários e declarações sanitárias de origem (por demanda); Analisar, emitir pareceres 
e concluir os processos para autorização da importação (por demanda); Atender as convocações do 
DAS (por demanda); Realizar treinamentos para médicos veterinários habilitados e credenciados 
(1); Atender as demandas da Ouvidoria/MAPA e outras denúncias relacionadas ao trânsito (por 
demanda) 

Análise Crítica da Execução Física 
 

O setor de saúde animal atua através da delegação de competência para a execução 
de cada um dos referidos programas ao órgão executor estadual de defesa agropecuária, que no 
Amazonas é denominado Comissão Executiva Permanente de Defesa Sanitária Animal e Vegetal – 
CODESAV que integra o sistema SEPROR (Secretaria de Produção Rural do Estado do 
Amazonas). Ao SIFISA cabe a incumbência de supervisionar as ações desenvolvidas pela 
CODESAV, quer sob a forma de parcerias estabelecidas ou ainda com base no Sistema Unificado 
de Saúde Animal e Sanidade Vegetal (SUASA). 

Registra-se aqui que o exíguo quadro funcional da CODESAV, a deficiência 
estrutural e de equipamentos, falta de treinamento, falha de comunicação entre os setores e outros 
fatores impactaram negativamente na capacidade de execução do SIFISA/DDA-AM. Como o órgão 
executor estadual está em processo de estruturação, ainda não apresenta estrutura física e recursos 
humanos para colaborar, participar e executar todas as ações de defesa previstas, impossibilitando a 
delegação de algumas competências ao Estado. 

As informações solicitadas, relatórios de trânsito, informes entre outros são enviados 
ao SIFISA/DDA-AM na maioria das vezes com atraso, as atividades de vigilância são incipientes, 
ausência de pessoal treinado e conhecedor da legislação, inexistência de kits para atendimento à 
emergências sanitárias, deficiência no acompanhamento e desfecho das penalidades (infrações), 
destaca-se a inexistência de ações voltadas à educação sanitária, Não possui  um sistema 
informatizado de cadastro de propriedades e de movimentação de animais, ausência de 
cadastramento de outras espécies animais, além de bovinos e bubalinos, a emissão de guia de 
trânsito animal sem atendimento das exigência sanitárias estabelecidas (ex: não exigência de 
comprovante de vacinação contra brucelose das fêmeas de bovídeos para emissão de GTA e trânsito 
entre regiões de status distintos para febre aftosa sem atendimento aos requisitos), utilização de 
documento irregular para o trânsito de animais em substituição da guia de trânsito animal,  e outros, 
onde todas as não conformidades são verificadas e notificadas ao órgão responsável para que tome 
as providencias necessárias. 

Nesse contexto, ressalta-se ainda a realização da campanha de vacinação contra febre 
aftosa (Agulha Oficial), realizada em 12 municípios da calha do rio Amazonas desde 2008. 

A operação de vacinação oficial e recadastramento, da região da calha do Rio 
Amazonas, marca uma nova etapa de ações na região que visam minorar a possibilidade de 
manutenção ou reintrodução do agente, estruturar os serviços de defesa sanitária animal e alavancar 
o processo de erradicação da febre aftosa, sendo uma ação priorizada pelo Departamento de Saúde 
Animal e pelo Serviço de Saúde, Inspeção e Fiscalização (SIFISA), demandando tempo entre 
reuniões, planejamento, levantamento de informações, supervisões e demais atividades 
administrativas (localização de servidores, solicitação de passagens aéreas e rodoviárias, resolução 
de demandas e problemas diversos, confecção de ordens de serviço, cautelas para materiais como 
pistolas de vacinação, agulhas e aparelhos de GPS, planejamento de material de divulgação como 
bonés, faixas e camisas, entre outros). 

Na oportunidade, destacamos que o setor de saúde animal do SIFISA conta com 
apenas dois Fiscais Federais Agropecuários, que se dedicam exclusivamente as atividades 
relacionadas à agulha oficial durante os 45 dias da operação e ainda durante o mês antecedente e 
posterior a realização da campanha. Desta forma, os PIs PCEANIMAL e VIGIZOO ficam, durante 
este período, com suas atividades reduzidas, sendo priorizadas apenas as ações emergenciais e 
algumas metas acabam sendo comprometidas ou não executadas. 

No entanto, é importante ressaltar que o Programa Nacional de Erradicação da Febre 
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Aftosa, com suas ações de cadastro de propriedades, estruturação física e de pessoal, do órgão de 
defesa sanitária estadual, funciona como um programa base para outras ações de defesa sanitária 
animal, sendo, portanto, fundamental para Estado do Amazonas, permitindo a implementação de 
outros programas sanitários de forma correta e sem atropelos. A realização da vacinação oficial vem 
possibilitando a capacitação técnica no uso de ferramentas de goerreferenciamento (GPS), cadastro 
de propriedades, acesso a ferramentas e tecnologias de informação, maior interação com o 
Departamento de Saúde Animal, órgãos estaduais de defesa de outros estados e a própria 
CODESAV que participaram em conjunto com a SFA-AM das ações no Estado 

Além das metas previstas para o ano de 2011 outras ações foram desempenhadas 
pelo SIFISA/DDA/SFA-AM. Segue abaixo detalhamento das atividades executadas. 

 
Fiscalização de barreiras sanitárias 

 
O órgão executor estadual mantém Barreiras de Vigilância Agropecuária (BVA) 

interestaduais localizadas nos municípios de Parintins, Boca do Acre, Guajará, Humaitá, Presidente 
Figueiredo e Manaus. Durante o ano de 2011 o SIFISA/DDA-AM intensificou as supervisões nas 
BVAs, com o objetivo de verificar o cumprimento dos procedimentos de vigilância e controles, 
verificação de condições estruturais e técnicas de operacionalização das atividades de vigilância, 
bem como orientar os profissionais que atuam nas barreiras. 

Na oportunidade, foram supervisionadas 7 (sete) barreiras localizadas em Manaus 
(Aeroporto e Porto-Seasa), Presidente Figueiredo, Boca do Acre, Guajará e Humaitá (BR 319 e Rio 
Madeira), onde detectamos as mesmas fragilidades e deficiências observadas em 2010, 
principalmente: 

 
• Deficiência de Recursos Humanos: Falta de pessoal para efetuar os controles oficiais do 

trânsito agropecuário interestadual. Destaca-se que os servidores não são contratados, por 
concurso público, descumprindo o estabelecido pelo Decreto n° 5.741, de 30 de março de 
2006. 

 
• Ausência de barreiristas devidamente treinados e conhecedores da legislação em vigor. 

Todos destacaram a necessidade urgente de treinamento específico para atuação na 
fiscalização em Barreiras de Vigilância Agropecuária. 

 
• Precariedade das instalações e insuficiência de materiais de consumo, equipamentos, 

instrumentos, produtos de desinfecção e de trabalhadores auxiliares 
 
• Inexistência de local adequado para retenção, desinfecção e/ou destruição de cargas 

apreendidas 
 
• Os recursos encaminhados às BVAs são muitas vezes são insuficientes, levando os 

barreiristas a utilizarem recursos próprios ou ainda equipamentos e materiais de consumo de 
outros órgãos para garantir a execução das atividades de fiscalização 

 
• Falta de segurança no trabalho: Durante as fiscalizações os barreiristas relataram sobre a 

falta de apoio policial, principalmente no período noturno e destacaram sobre o receio de 
executar as atividades de fiscalização,  fator determinante para a realização ou não das 
atividades de fiscalização do trânsito agropecuário. 

 
• Horário Inadequado de Funcionamento: inexistência de fiscalização do trânsito agropecuário 

nos horários de 17:00 às 08:00 e durante todo o final de semana e feriados, período que o 
trânsito de animais, vegetais, produtos, subprodutos não está paralisados. 
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• Ausência de Fiscalização Física: A maioria das fiscalizações é direcionada para análise 

documental. O número insuficiente de pessoal, a falta de apoio policial e ausência de 
materiais (tesoura, lacres e outros) impossibilitam a inspeção física dos animais, vegetais, 
seus produtos e subprodutos transportados. 

 
As ações de fiscalizações às barreiras demonstraram a precariedade do 

funcionamento das mesmas, fato determinante para qualidade e efetividade do serviço de vigilância 
no estado, demonstrando a fragilidade deste serviço no Amazonas. Após cada fiscalização foi 
confeccionado relatório individual por BVA e estes foram enviados a CODESAV para 
conhecimento e providências.  

Após a referida reunião foi confeccionado um relatório final/conjunto, com a análise 
das supervisões realizadas pelo fiscais da área animal e vegetal em todas as BVAs e o mesmo foi 
encaminhado ao Secretário de Produção do Amazonas. 

O SIFISA/DDA-AM tem centralizado atividades como a habilitação de médicos 
veterinários privados, a tabulação das informações recebidas resultando nos diversos informes 
epidemiológicos, a troca de informações entre os serviços das UF vizinhas e a Divisão de 
Epidemiologia /DSA/MAPA e o suporte às exportações através do monitoramento das atividades 
desenvolvidas nos aquários de peixes ornamentais, atendendo exigências dos países importadores. 

É importante ressaltar que a fronteira do Brasil com a Colômbia e o Peru está 
descoberta. Há necessidade da presença de um médico veterinário no PVA/Tabatinga a fim de 
atender a demanda daquela área internacional e impedir o trânsito irregular de animais, produtos e 
subprodutos que ocorre naquela região. 

 
 

Habilitação de Médicos Veterinários e controle, correção e envio de informações de trânsito 
animal 
 

Em 2011, o SIFISA/DDA-AM contou com 3 (três) médicos veterinários habilitados para a emissão de 
GTA para peixes ornamentais em todo estado do Amazonas, totalizando 1272 de guias emitidas com destino a diversos 
estados da federação. Os habilitados enviaram semanalmente ao SIFISA/DDA-AM relatórios de trânsito, totalizando 
144 relatórios/ano. De posse desses relatórios o SIFISA/DDA-AM procedeu com devido controle, correção, 
consolidação e envio das informações contidas nos referidos relatórios a Coordenação de Trânsito e Quarentena Animal 
através de relatórios mensais e ainda, enviou a segunda via das Guias de trânsito Animal as Superintendências do 
Estado de destino dos animais. 

O órgão de defesa sanitária do Estado do Amazonas (CODESAV) enviou relatórios 
de trânsito interestadual ao SIFISA/DDA-AM, após controle, correção, consolidação dos dados os 
mesmos são enviados a Coordenação de Trânsito e Quarentena Animal. 

 

 
Emissão da autorização para CZI  
 

Na área de trânsito de animais vivos, a atividade de maior importância é o trânsito de peixes 
ornamentais. O Amazonas é o maior exportador de peixes ornamentais do país e apresenta intenso trânsito nacional e 
internacional. As ações relacionadas a este trânsito demandaram durante o ano de 2011, dispendioso tempo e 
disponibilidade de um Fiscal Federal Agropecuário para verificação documental e emissão das autorizações para 
emissão do Certificado Zoosanitário Internacional (CZI).  

No atendimento desta demanda o SIFISA analisou 100 % dos Requerimentos para 
Obtenção dos Certificados Zoossanitários Internacionais solicitadas ao Setor em Manaus, com 
emissão, ou não, das Autorizações para Emissão de Certificado Zoossanitário Internacional 
conforme os critérios técnicos e protocolos sanitários estabelecidos entre o Brasil e o país 
importador. Foram emitidas 691 autorizações para a emissão do Certificado Zoosanitário 
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Internacional (CZI) referente ao trânsito de 9.720.541 exemplares de peixes ornamentais destinados 
a países da América do Sul, América do Norte, Europa, Ásia e África. 

 
 

Emissão de CIS-E 
 

Durante o ano de 2011 em atenção ao estabelecido na Norma Interna n°01, de 12 de 
janeiro de 2010 o SIFISA/DDA-AM procedeu com cadastramento de 7 (sete) médicos veterinários 
oficiais lotados em matadouros de bovídeos com Serviço de Inspeção Estadual para emissão do 
CIS-E. 

Na oportunidade foi realizado treinamento especializado aos cadastrados para o 
preenchimento e emissão do CIS-E, também foi dirigida a apresentação e discussão da Norma 
Interna n°01, de 12 de janeiro de 2010 que aprova o manual de procedimento de CIS-E e estabelece 
as normas para cadastramento de veterinários para sua emissão. 

Os Cadastrados enviaram mensalmente ao SIFISA/DDA-AM relatórios de emissão 
de CIS_E. De posse desses relatórios o SIFISA/DDA-AM procedeu com devido controle, correção, 
consolidação e ainda, envio da segunda via das Guias de trânsito Animal as Superintendências do 
Estado de destino dos produtos. 

Durante o corrente ano foram certificados 597.000 Kg de sebo e 120.504 peças de 
peles de bovinos e bubalinos através da emissão de 245 certificados (CIS-E) pelos Fiscais Federais 
Agropecuários e médicos veterinários cadastrados. 

 

Processo de Importação 
 

O SIFISA/DDA-AM analisou 100% dos Requerimentos de autorizações de 
importação (AI) solicitadas a este setor. Após a análise de cada requerimento, emitiu-se, ou não, as 
Autorizações de Importações (AI) conforme os riscos sanitários envolvidos e critérios técnicos 
vigentes. No total foram analisados 21 processos de importação. 

 
 
Eventos Agropecuários 
 

As Fiscalizações de eventos agropecuários interestaduais foram realizadas em 
conjunto com a CODESAV, em 2011 foram realizadas 7 fiscalizações nos municípios de Careiro 
Castanho, Manaus, Matupi, Apuí, Humaita e Parintins.  
 
 
Emissão Guia de Trânsito e Inspeções em pontos fixos – CODESAV 
 

Durante o ano de 2011 a CODESAV emitiu 927 Guias de Trânsito Animal para 
trânsito interestadual de diversas espécies. Nas Barreiras de Vigilância Agropecuária foram 
realizadas 3.059 fiscalizações/inspeções em veículos transportadores de cargas de animais, produtos 
e subprodutos e 24 inspeções volantes 
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QUADRO A.2.2 – EXECUÇÃO FÍSICA DAS AÇÕES REALIZADAS PELA UJ 

Função Subfunção Progra
ma Ação Tipo da 

Ação 
Priorida

de 

Unidad
e de 

Medida 

Meta 
prevista 

Meta 
realizada 

Meta a ser 
realizada 
em 2012 

20 603 0357 84738 A 3 ha 157.074.568 146.374.188 157.074.568 
Fonte: PPA 2008-2011 

 
 

QUADRO A.2.2 – EXECUÇÃO FÍSICA DAS AÇÕES REALIZADAS PELA UJ 

Função Subfunção 
Progra

ma 
Ação 

Tipo da 
Ação 

 
Prioridade 

Unidade 
de Medida 

Meta 
prevista 

Meta 
realizada 

Meta a 
ser 

realizada 
em 2012 

- - 0375 2179 Finalistica 1 
Estab. 

fiscalizado 
223 193 223 

Fonte:Relatório Mensal 
 
 
. 

QUADRO A.2.2 – EXECUÇÃO FÍSICA DAS AÇÕES REALIZADAS PELA UJ 

Função Subfunção Progra
ma 

Ação Tipo da 
Ação 

Prioridade Unidade 
de Medida 

Meta 
prevista 

Meta 
realizada 

Meta a 
ser 

realizada 
em 2012 

- - 0375 2141 Finalistica 1 
Estab. 

Fiscalizado 
40 41 31 

Fonte: POA, Relatório Mensal 
 

QUADRO A.2.2 – EXECUÇÃO FÍSICA DAS AÇÕES REALIZADAS PELA UJ 

Função Subfunção 
Progra

ma Ação 
Tipo da 

Ação 
 

Prioridade 

Unidade 
de 

Medida 

Meta 
prevista 

Meta 
realizada 

Meta a 
ser 

realizada 
em 2012 

- - 0375 2909 Projeto 1 Unidade 0 0 
Sob 

demanda 

- - 0375 2909 
Operação 
especial 

1 Unidade 13 0 
A 

programar 

- - 0375 2909 Projeto 1 Unidade 1 0 
A 

programar 
Fonte: POA FISAGROTOX 2011 

 
. 

QUADRO A.2.2 – EXECUÇÃO FÍSICA DAS AÇÕES REALIZADAS PELA UJ 

Funçã
o 

Subfunçã
o 

Programa Ação 
Tipo da 

Ação 

 
Prioridad

e 

Unidade de 
Medida 

Meta 
prevista 

Meta 
realizada 

Meta a 
ser 

realizada 
em 2012 

- - 0375 2909 Projeto 1 Unidade 0 0 
Sob 

demanda 

- - 0375 2909 
Operação 
especial 

1 Unidade 13 0 
a 

programar 

- - 0375 2909 Projeto 1 Unidade 1 0 
a 

programar 
Fonte: POA FISAGROTOX 2011 
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QUADRO A.2.2 – EXECUÇÃO FÍSICA DAS AÇÕES REALIZADAS PELA UJ 

Função Subfunção Programa Ação 
Tipo da 

Ação Prioridade 
Unidade de 

Medida 
Meta 

prevista 
Meta 

realizada 

Meta a 
ser 

realizada 
em 2012 

  0356 8939 A 3 
Estab. 

Inspecionado 
35 22 35 

Fonte: Relatórios Mensais. 
 
 
 

QUADRO A.2.2 - EXECUÇÃO FÍSICA DAS AÇÕES REALIZADAS PELA UJ 

Função Subfunção Programa Ação 
Tipo 
da 

Ação 
Prioridade Unidade de 

Medida 
Meta 

prevista 
Meta 

realizada 

Meta a 
ser 

realizada 
em 2012 

Agricultura 
Defesa da 
Sanidade 
Vegetal 

0357 

2180 
(Vigilância e 
Fiscalização 
do Trânsito 

Internacional 
de Vegetais, 

seus 
Produtos e 
Insumos) 

A 3 
Fiscalização 

realizada 
(und) 

48.080 54.804 54.804 

Agricultura 
Defesa da 
Sanidade 
Vegetal 

0357 

2181 
(Vigilância e 
Fiscalização 
do Trânsito 

Internacional 
de Animais, 

seus 
Produtos e 
Insumos) 

A 3 
Fiscalização 

realizada 
(und) 

1.116 1.060 1.060 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Fonte: SIPLAN 

 
 

QUADRO A.2.2 – EXECUÇÃO FÍSICA DAS AÇÕES REALIZADAS PELA UJ 

Programa Ação 
Tipo da 

Ação 
Prioridad

e 
Unidade de 

Medida 
Meta prevista Meta realizada 

Meta a ser 
realizada 
em 2012 

0356 4746 A 3 
Toneladas de 

produtos 
fiscalizados 

80.000 53.119,18 40.000 

Fonte: SIPLAN - 2011 
 
 
Quadro A.2.2 - Execução Física das Ações Realizadas pela UJ 

Função Subfunção Programa Ação Tipo da 
Ação 

Prioridade Unidade de 
Medida 

Meta 
prevista 

Meta 
realizada 

Meta a ser 
realizada 
em 2012 

20 665 1426 8606 A 3 
Pessoas 

Beneficiadas 
3000 4000  

Fonte: SFA/AM 
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Análise crítica 

Cumprimento das metas físicas: Dentre as metas físicas realizadas destacamos: 

⇒ Organização da Rede Tipiti, Participação em diversas reuniões técnicas com Organizações 
governamentais e não governamentais, reuniões de elaboração do Estatuto da SPG entre 
outras,  

⇒ Assembléia de Fundação da Rede Tipiti em 09/12/2012 

⇒ Reuniões de apoio e ordenamento da Feira de Alimentos Orgânicos na sede da SFA/AM 

⇒ Realização de várias edições da feira de produtos orgânicos da Sede da SFA/AM – cerca de 
100 consumidores por edição 

⇒ Semana do Alimento Orgânico: 

⇒ Realização de conferência magna no Auditório da UFAM “Substituindo o paternalismo dos 
governos pelo profissionalismo dos agricultores”  - 150 participantes. 

⇒ Workshop sobre a Comissão da produção Orgânica no Amazonas – 50 participantes 

⇒ Evento de lançamento de produtos orgânicos certificados, parceira ADS/Suframa; - 200 
participantes 

⇒ Dia de campo sobre produção orgânica de alimentos no Instituto de Permacultura do 
Amazonas – 120 participantes  

⇒ Realização do Seminário na FIAM 

⇒ Reuniões com parceiros institucionais sobre o projeto PAIS 

⇒ Atendimento a produtores rurais orgânicos na sede da SFA/AM 

⇒ Participação no Fórum de Agroecologia 

⇒ Realização de reuniões da Comissão de Produção Orgânica no AM; 

⇒ Proferimento de palestras para Professores e consumidores sobre os alimentos orgânicos 

⇒ Participação no Seminário da Campanha “contra os agrotóxicos pela vida” 

⇒ Participação com Estande da SFA/AM na feira de Produtos da Agricultura Familiar - 
FEPAGRO 

 
Quadro A.2.2 - Execução física das ações realizadas pela UJ 

Função Subfunção Programa Ação 
Tipo da 
Ação 

Prioridade 
Unidade de 

Medida 
Meta 

prevista 
Meta 

realizada 

Meta a ser 
realizada 
em 2012 

20 125 1442 4720 A 3 
Unidades 

Controladas 
2 2 15 

Fonte: dados internos 
 

Análise crítica 

Cumprimento das metas físicas - Dentre as metas físicas realizadas destacamos:  

⇒ Auditoria de Credenciamento de OPAC (Organismo Participativo de Avaliação da 
conformidade orgânica) da ADA AÇAÍ em Rondônia.  

⇒ Visita técnica de produtores orgânicos na região metropolitana de Manaus – 18 produtores 
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⇒ Participação de Seminário sobre Produção Orgânica no âmbito da Feira Internacional da 
Amazônia, com foco nos mecanismos de garantia da qualidade orgânica regulamentados no 
País. 

 
A.2.2. - Execução Física das Acões Realizadas pela UJ 

Função Subfunção Programa Ação 
Tipo da 
Ação 

Prioridade 
Unidade 

de 
Medida 

Meta 
prevista 

Meta 
realizada 

Meta a ser 
realizada 
em 2012 

20 601 1442 8491 P 3 
Pessoas 

beneficia
das 

   

Fonte: 
 

Análise crítica 

Cumprimento das metas físicas:  

⇒ Acompanhamento in loco da execução das metas físicas do convênio MAPA/Instituto 
Brasileirio de Desenvolvimento Institucional(IBDI) no municipio de Maués constando 
desde visitas preparatórias até a Assembléia Geral de Constituição do Consórcio de 
Produtores de Maués – CONPROGUAM 

⇒ Participação no Seminário cooperativista de apoio as cadeias da Castanha do Brasil e Polpa 
de frutas no município de Manicore em parceria com a OCB/Sescoop 

⇒ Participação no Seminário cooperativista de apoio as cadeias do Guaraná e da Psicultura no 
município de Urucará em parceria com a OCB/Sescoop 

Quadro A.2.2 - Execução Física das Ações Realizadas pela UJ 

Função Subfunção Programa Ação 
Tipo da 
Ação 

Prioridade 
Unidade 

de 
Medida 

Meta 
prevista 

Meta 
realizada 

Meta a ser 
realizada 
em 2012 

20 601 1442 8491 P 3 
Pessoas 

beneficia
das 

500 600 800 

Fonte: SFA/AM, Sebrae, CPSM, Conproguam, Pref. Municipal Maués 

 

Análise crítica 

Cumprimento das metas físicas:  

⇒ Reuniões com a convenente SEBRAE/AM sobre planejamento operacional das ações em 
Maués/AM 

⇒ Reunião com entes da cadeia produtiva sobre a IG de peixes ornamentais 

⇒ Realização do Seminário de Indicações Geográficas do Guaraná, no auditório do IFAM em 
Maués/AM, que contou com a participação de produtores de guaraná e índios da etnia 
Saterê-Mawé. O evento contou também com a presença do Diretor do DEPTA/SDC/MAPA, 
Analistas do INPI, SEBRAE, Prefeitura de Maués, Embrapa CPAA, IDAM entre outros 
onde cerca de 120 pessoas discutiram aspectos relacionados aos projetos de IP do Guaraná 
de Maués e DO Waraná Saterê-Mawe. 

⇒ Participação em teleconferências sobre Indicação Geográfica junto a coordenação 
CIG/DEPTA/SDC/MAPA; 

⇒ Realização de visitas técnicas a Maués. Apresentação e Acompanhamento de consultor 
contratado no Projeto da FAO. Visitas técnicas a lideranças e produtores, a respeito da 
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organizacao da producao e beneficiamento do guaraná de maués; Participação na 
Assembléia dos Saterê Mawe, com foco na estruturação da Indicação Geográfica do Waraná 
Saterê Mawê; 

⇒ Constituição do Consórcio de Produtores de Guaraná de Maués - CONPROGUAM - com 8 
entidades (associações e cooperativas); 

⇒ Realização de Expedição a Maués e Parintins: Visita Técnica em unidades de produção 
familiar em Maués e em aldeias da Terra Indígena Andirá-Marau em Barreirinha e 
Capacitação Técnica de produtores de guaraná e de lideranças Saterê em Indicação 
Geográfica em Maués e Parintins no âmbito do Projeto Piloto do Brasil no âmbito do 
Projeto FAO - TCP/RLA/3211: Qualidade dos alimentos vinculada a origem e as tradições 
na América Latina. Com a presença da coordenação nacional, técnicos do INPI, consultor e 
representantes da Prefeituras, Embrapa, Sebrae e outras entidader apoiadoras do projeto. 

⇒ Participação em Reunião técnica Nacional e de Seminário Internacional de Indicação 
geográfica em São Luiz/MA 

Ações que apresentaram problemas de execução:  

Vale ratificar aqui uma situação endêmica, que vem a ser as inúmeras atividades desempenhadas 
pelos poucos técnicos disponíveis no DPDAG. Aqui um FFA é designado para fazer o trabalho 
técnico de vários PIs, devido as diferentes demandas advindas de diversas outras coordenações, a 
exemplo da CGSPI, COAGRE, CGPI, SRI/Niex, Gab/SDC, dentre outras como os Territórios da 
Cidadania, o que implica diretamente na  forma de atuação não satisfatória para a maioria, uma vez 
que a capacidade de desenvolvimento é inferior a demandas, inclusive nas ações do INDGRAF, que 
requer acompanhamento presencial. 

O atropelo de ações observado no segundo semestre de 2011 fez com que todas as ações sofressem 
atrasos significativos. Esse fatores influenciarão o planejamento e o início das ações em 2012, uma 
vez que ainda estamos ocupados com tarefas pendentes de 2011. A saber, análise de emendas, 
relatórios de gestão e PO’s. 

Ações que superaram de forma significativa as metas estabelecidas:  

a.Visita da coordenação da CIG (Beatriz Junqueira)  

b.Visita do diretor do DEPTA/SDC (Hélcio Botelho) 

 
Quadro A.A.2 – Execução Física das Ações Realizadas pela UJ 

Função Subfunção Programa Ação 
Tipo da 

Ação 
Prioridade 

Unidade 
de 

Medida 

Meta 
prevista 

Meta 
realizada 

Meta a 
ser 

realizada 
em 2012 

20 605 6003 7H17 P 3 
Projetos 

Apoiados 
5 15 5 

Fonte: DPDAG/SFA/AM 
 

Análise crítica 

Pela Análise dos Dados é possível inferir que dos R$ 11056.868,18 aprovados, R$ 9.706.868,18 
foram contratados junto a Caixa Econômica Federal pelos Beneficiários. A diferença deste 
montante se deve ao fato de alguns beneficiários estarem inadimplentes junto ao Governo Federal 
por ocasião da celebração dos contratos de repasse, o que impede a contratação e transferência 
voluntária de recursos. 
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É importante ressaltar que os projetos aprovados e celebrados na CEF aguardam liberação de 
recursos no decorrer do ano em curso.Observa-se ainda em relação ao ano de 2010 a ocorrência de 
restos a pagar no valor de R$ 975.000,00, relativo ao desembolso de 1 contratos de repasse do 
Orçamento Geral da União de 2010, ainda não pagos pelo Tesouro Nacional, projeto esse de suma 
importância para a saúde publica no município de Maués/AM. 

UF 
EMEN-

DA 
Parlamen

tar 
FUNCIONAL GND MA 

VALOR 
DA 

EMENDA 

VALOR 
REPASSE 

BENEFICI
ARIO 

CNPJ Objetivo 

AM 26370002 
Alfredo 

Nascimento 
20.605.6003.7H17.00

13 
4 40 1.000.000,00 975.000,00 PARINTINS 04.329.736/0001-69 

Aquisição de 
Patrulha 

Mecanizada 

AM 24180003 
Sabino 
Castelo 
Branco 

20.605.6003.7H17.00
13 

4 40 200.000,00 195.000,00 SEPROR/AM 05.560.185/0001-02 
Aquisição de 
Embarcação 

fluvial 

AM 24180003 
Sabino 
Castelo 
Branco 

20.605.6003.7H17.00
13 

4 40 325.000,00 288.000,00 SEPROR/AM 05.560.185/0001-02 
Aquisição de 
Caminhões 

AM 34970004 
Vanessa 

Grazziotin 
20.605.6003.7H17.00

13 
4 40 750.000,00 585.000,00 SEPROR/AM 05.560.185/0001-02 

Aquisição de 
Caminhões 

  34970005 
Vanessa 

Grazziotin 
20.605.6003.7H17.00

14 
4 40 650.000,00 487.500,00 SEPROR/AM 05.560.185/0001-03 

Aquisição de 
veículos para 
escoamento 

AM   
Vanessa 

Grazziotin 
20.605.6003.7H17.00

11 
4 40 2.206.444,50 1.950.000,00 SEPROR/AM 05.560.185/0001-00 

Aquisição de 
equipamentos 

Agrícolas 

AM 34970006 
Vanessa 

Grazziotin 
20.605.6003.7H17.00

12 
4 40 2.206.444,50 1.950.000,00 SEPROR/AM 05.560.185/0001-01 

Aquisição de 
Patrulha 

Mecanizada 

  34970007 
Vanessa 

Grazziotin 
20.605.6003.7H17.00

13 
4 40 1.516.666,68 1.365.000,00 SEPROR/AM 05.560.185/0001-02 

Aquisição de 
Patrulha 

Mecanizada 

AM 21650004 
Rebeca 
Garcia 

20.605.6003.7H17.00
13 

4 40 340.000,00 292.500,00 SEPROR/AM 05.560.185/0001-02 
Aquisição de 
Caminhões 

AM 24170006 
Francisco 
Praciano 

20.605.6003.7H17.00
13 

4 30 409.500,00 390.000,00 AUTAZES 04.447.642/0001-37 
Aquisição de 

Patrulha 
Mecanizada 

AM 24170006 
Francisco 
Praciano 

20.605.6003.7H17.00
13 

4 30 153.562,50 146.250,00 SILVES 04.447.634/0001-90 
Aquisição de 

Caminhão 

AM 24170006 
Francisco 
Praciano 

20.605.6003.7H17.00
13 

4 30 350.000,00 341.250,00 
RIO PRETO 

DA EVA 
04.629.697/0001-15 

Aquisição de 
Patrulha 

Mecanizada 

AM 24170006 
Francisco 
Praciano 

20.605.6003.7H17.00
13 

4 30 149.250,00 146.250,00 APUI 22.812.960/0001-99 
Aquisição de 

Caminhão 

AM 24170006 
Francisco 
Praciano 

20.605.6003.7H17.00
13 

4 30 150.000,00 146.250,00 
NOVA 

OLINDA DO 
NORTE 

04.447.600/000104 
Aquisição de 
trator agrícola 

AM 24170006 
Francisco 
Praciano 

20.605.6003.7H17.00
13 

4 30 650.000,00 585.000,00 SDS 0 
Construção de 
Agroindústria 

de Piracuí 
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Quadro A.2.2 - Execução Física das Ações Realizadas pela UJ 

Função Subfunção Programa Ação 
Tipo da 
Ação 

Prioridade 
Unidade de 

Medida 
Meta 

prevista 
Meta 

realizada 

Meta a ser 
realizada 
em 2012 

20 605 6003 2B17 P 3 
Contratos 

Fiscalizados 
1 1 1 

Fonte: DPDAG/SFA/AM 
 
 
Cumprimento das metas físicas:  

Todas as emendas apresentadas a SFA/AM referente ao OGU 2011 foram tratadas, analisadas, 
ajustadas e aprovadas.  A única ressalva é feita a emenda da Secretaria de Desenvolvimento 
sustentável do Amazonas, que teve seu trâmite atrasado por conta itens de custeio, inadequados a 
funcional programática. 
 
Também houveram diversos atendimentos na Sede da SFA/AM a interessados e convenentes de 
contratos de repasse, principalmente prefeituras; 
Visitas de diligenciamento prévio em locais a serem contemplados com emendas, e a outros órgãos 
públicos para subsídios a análise dos projetos; 
Participação em Reuniões do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável, incluindo 
a atuação na câmara técnica de Infraestrutura deste conselho; 
Participação no Conselho Estadual do Cadastro Ambiental Rural 
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2.4 Desempenho Orçamentário/Financeiro 
2.4.1 Programação Orçamentária de Despesa 
 

Quadro A.2.7 - Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa   Valores em R$ 1,00

Despesas Correntes 
Natureza da Movimentação 

de Crédito 

UG 
concedente 

ou 
recebedora 

Classificação da ação 1 – Pessoal e Encargos 
Sociais 

2 – Juros e Encargos da 
Dívida 

3 – Outras Despesas 

Concedidos -  - - - Movimentação 
Interna Recebidos  - - - - 

Concedidos  - - - - Movimentação 
Externa Recebidos  110008 339030  -  - 

  110008 339037 - - 

  110008 339039 - - 

Despesas de Capital 
Natureza da Movimentação 

de Crédito 

UG 
concedente 

ou 
recebedora 

Classificação da ação 
4 – Investimentos 

5 – Inversões 
Financeiras 

6 –

Concedidos - - - - Movimentação 
Interna Recebidos - - - - 

Concedidos - - - - Movimentação 
Externa Recebidos - - - - 

Fonte: SIAFI - SEOF/SFA/AM 
O recebimento de crédito orçamentário e financeiro de movimento externa, advém do Ministério da 
Pesca e Aqüicultura – Superintendência Federal de Pesca e Aqüicultura no Amazonas. Os créditos 
recebidos foram utilizados pela própria Superintendência nas suas demandas de serviços, visto que 
aquela Unidade não dispõe de contratos de alguns serviços  necessários a sua atuação como: 
vigilância, limpeza e conservação, reprografia e energia elétrica. 
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Quadro A.2.11 - Despesas por Modalidade de Contratação dos créditos recebidos 
por movimentação Em R$ 1,00 

Despesa Liquidada Despesa paga 
Modalidade de Contratação  

2011 2010 2011 2010 

Licitação - - - - 

Convite - 17.850,00 - 17.850,00 

Tomada de Preços - - - - 

Concorrência - - - - 

Pregão  955.255,28  2.363.261,56 955.255,28 2.363.261,56 

Concurso - - - - 

Consulta - - - - 

Contratações Diretas 
                             

-   
                             

-   
                             

-   
                 

-   

Dispensa 324.885,65  434.006,34 324.885,65 434.006,34 

Inexigibilidade 8.564,66  62.939,19 8.564,66 62,939,19 

Regime de Execução 
Especial - - - - 

Suprimento de Fundos - 4.088,80 - 4.088,80 

Pagamento de Pessoal  - - - - 

Pagamento em Folha - - - - 

Diárias 189.956,56  256.792,32 189.956,56 256.792,32 

Outras (colaborador 
eventual) 84.671,17 

 
 117.851,42 

 
84.671,17 

 
256.792,32 

Totais  1.563.333,32 3.256.789,63 1.563.333,32 3.256.789,63 

Fonte:  SIAFI – SEOF/SFA/AM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



68 

 

Quadro A.2.12 - Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos recebidos por movimentação 

Em 
R$ 

1,00
Grupos de 

Despesa Despesa Empenhada Despesa Liquidada RP não processados Valores Pagos 

Exercícios  2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 
1 – Despesas de 
Pessoal 

                      
-   

                   
-                      -                   -                    -                    -   

                  
-   

1º elemento de 
despesa  -  - - - 

- - - 

2º elemento de 
despesa -  - - - 

- - - 

3º elemento de 
despesa -  - - - 

- - - 

Demais elementos 
do grupo -  - - - 

- - - 

2 – Juros e 
Encargos da 
Dívida 

                      

-   

                   

-                      -                   -                    -                    -                    -   

1º elemento de 
despesa -  - - - 

- - - 

2º elemento de 
despesa -  - - - 

- - - 

3º elemento de 
despesa -  - - - 

- - - 

Demais elementos 
do grupo -  - - - 

- - - 

3- Outras 
Despesas 
Correntes 

                      

-   

                   

-                      -                   -                    -                    -                    -   

339037 
 

623.496,05 
427.393,50

  623.496,05 
511.174,49

  

 
 

0,00  

 
 
 
 

0,00 

 
 
 

623.496,05 478.673,20

339039 427.779,93 
526.643,44

  427.779,93 
478.673,20

  
 

64.096,41  
 

18.178,79  
 

427.779,93 
511.174,49

339033 215.607,19 
425.751,21

  215.607,198 
318.123,01

  
 

11.397,41   
 

15.368,45  
215.607,19 318.123,01

Demais elementos 
do grupo 
3390.14; 30; 36; 
92; 93     e 
3391.39 415.153,31  

552.538,63
  415.153,31  

552.538,63
  

 
 
 
 

5.618,77  

 
 
 
 

35.338,97  

 
 
 
 

415153,31 

517.199,66

Totais 
                      

1.694.906,76   -                     1.694.906,76 
           
   

       
81.112,59          -  

Fonte: SIAFI – SEOF/SFA/AM     
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4.Informações sobre a movimentação e os saldos de Restos a Pagar de exercícios anteriores 
4.1 Pagamentos e cancelamentos de Restos a Pagar de exercícios anteriores 

 
 
 

Quadro A.4.1 - Situação dos Restos a Pagar de exercícios anteriores Valores em R$ 1,00 

Restos a Pagar Processados 

Ano de 
Inscrição Montante Inscrito 

Cancelamentos 
acumulados 

Pagamentos 
acumulados 

Saldo a Pagar em 
31/12/2011 

2010 - - - - 

2009 - - - - 

... - - - - 

Restos a Pagar não Processados 

Ano de 
Inscrição Montante Inscrito 

Cancelamentos 
acumulados 

Pagamentos 
acumulados 

Saldo a Pagar em 
31/12/2011 

2010 - - - - 

2009 436.591,55 436.591,55 - - 

...    - 
Observações: 

Fonte: SIAFI – SEOF/SFA/AM 
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1. Informações sobre Recursos Humanos da Unidade 
5.1 Composição do Quadro de Servidores Ativos 

 
 

Quadro A.5.1 – Força de Trabalho da UJ – Situação apurada em 31/12  Quantidade 

Lotação 

Tipologias dos Cargos 
Autorizada Efetiva 

Ingressos 
no 

exercício 

Egressos no 
exercício 

1. Servidores em cargos efetivos (1.1 + 1.2) 100 100 1 - 

1.1. Membros de poder e agentes políticos  - - - - 

1.2. Servidores de Carreira  (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 56 56 1 - 

1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão 30 30 - - 

1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado - - - - 

1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório - - - - 

1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 14 141 - - 

2. Servidores com Contratos Temporários - - - - 

3. Total de Servidores (1+2) 100 100 1 - 

Fonte: SIAPE - Seção de Gestão de Pessoas/SFA/AM 
 
 
 

Quadro A.5.2 – Situações que reduzem a força de trabalho da UJ – Situação em 31/12 

Tipologias dos afastamentos 

Quantidade de 
pessoas na 

situação em 31 
de dezembro 

1. Cedidos (1.1+1.2+1.3) - 

1.1. Exercício de Cargo em Comissão - 

1.2. Exercício de Função de Confiança - 

1.3. Outras situações previstas em leis específicas (especificar as leis) - 

2. Afastamentos (2.1+2.2+2.3+2.4) - 

2.1. Para Exercício de Mandato Eletivo  - 

2.2. Para Estudo ou Missão no Exterior - 

2.3. Para Serviço em Organismo Internacional - 

2.4. Para Participação em Programa de Pós-Gradução Stricto Sensu no País - 

3. Removidos (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5) - 

3.1. De oficio, no interesse da Administração - 

3.2. A pedido, a critério da Administração - 

3.3. A pedido, independentemente do interesse da Administração para acompanhar 
cônjuge/companheiro - 

3.4. A pedido, independentemente do interesse da Administração por Motivo de 
saúde 2 

3.5. A pedido, independentemente do interesse da Administração por Processo 
seletivo - 

4. Licença remunerada (4.1+4.2) - 

4.1. Doença em pessoa da família  - 

4.2. Capacitação  - 

5. Licença não remunerada (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5) - 



71 

 

5.1. Afastamento do cônjuge ou companheiro  - 

5.2. Serviço militar - 

5.3. Atividade política - 

5.4. Interesses particulares  1 

5.5. Mandato classista - 

6. Outras situações (Especificar o ato normativo) - 

7. Total de servidores afastados em 31 de dezembro (1+2+3+4+5+6) 3 

Fonte:  SIAPE - Seção de Gestão de Pessoas/SFA/AM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro A.5.3 – Detalhamento estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas 
da UJ (Situação em 31 de dezembro) 

Lotação Tipologias dos cargos em comissão e das funções 
gratificadas 

Autorizada Efetiva 

Ingressos 
no 

exercício 

Egressos 
no 

exercício 

1. Cargos em comissão 7 7 
                 

1   
                  

-   

1.1. Cargos Natureza Especial -  - - - 

1.2. Grupo Direção e Assessoramento superior -  - - - 

1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão 6 6 - - 
1.2.2. Servidores de carreira em exercício 
descentralizado - - - - 

1.2.3. Servidores de outros órgãos e esferas 1  1 1  

1.2.4. Sem vínculo -  - - - 

1.2.5. Aposentados -  - - - 

2. Funções gratificadas - 4 
                  

-   
                  

-   

2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão - 4 - - 

2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado -  - - - 

2.3. Servidores de outros órgãos e esferas -  - - - 

3. Total de servidores em cargo e em função (1+2)  7 11 1 - 

Fonte:  SIAPE - Seção de Gestão de Pessoas/SFA/AM 
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Quadro A.5.4 – Quantidade de servidores da UJ por faixa etária - Situação apurada em 31/12 

Quantidade de Servidores por Faixa Etária  
Tipologias do Cargo Até 30 

anos 
De 31 a 
40 anos 

De 41 a 
50 anos 

De 51 a 
60 anos 

Acima de 
60 anos 

1. Provimento de cargo efetivo 7 14 16 26 15 

1.1. Membros de poder e agentes políticos 1 - 11 23 14 

1.2. Servidores de Carreira  6 14 5 3 1 

1.3. Servidores com Contratos Temporários - - - - - 

2. Provimento de cargo em comissão 2 7 3 4 2 

2.1. Cargos de Natureza Especial - - - - - 

2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 1 4 1 1 - 

2.3. Funções gratificadas 1 3 2 3 2 

3. Totais (1+2) 9 21 19 30 17 

Fonte: SIAPE – SGP/SFA/AM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro A.5.5 – Quantidade de servidores da UJ por nível de escolaridade - Situação 
apurada em 31/12 

Quantidade de pessoas por nível de 
escolaridade 

Tipologias do Cargo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Provimento de cargo efetivo - 5 1 3 53 44 - - - 

1.1. Membros de poder e agentes políticos - 5 1 3 53 14 - - - 

1.2. Servidores de Carreira  -  - - - - 30 - - - 

1.3. Servidores com Contratos Temporários -  - - - - - - - - 

2. Provimento de cargo em comissão - - - - 4 14 - - - 

2.1. Cargos de Natureza Especial -  - - - - - - - - 

2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior -  - - - 1 6 - - - 

2.3. Funções gratificadas -  - - - 3 8  - - 

3. Totais (1+2) 
     

-   
     

5   
    

1   
    

3   
     

57   58        -        
     

-   
     

-   

LEGENDA                   

Nível de Escolaridade           
 1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - 
Segundo grau ou técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 – 
Mestrado; 9 – Doutorado/Pós Doutorado/PhD/Livre Docência; 10 - Não Classificada. 
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Quadro A.5.6 - Composição do Quadro de Servidores Inativos - Situação apurada em 31 de dezembro 

Quantidade 
Regime de proventos / Regime de 

aposentadoria  De Servidores 
Aposentados até 31/12 

De Aposentadorias 
iniciadas no exercício de 

referência 

1. Integral 
                                              

91   
                                              

-   

1.1 Voluntária 84 - 

1.2 Compulsória -  - 

1.3 Invalidez Permanente 7  - 

1.4 Outras -  - 

2. Proporcional 
                                              

53   
                                              

-   

2.1 Voluntária 52  - 

2.2 Compulsória 1  - 

2.3 Invalidez Permanente -  - 

2.4 Outras -  - 

3. Totais (1+2) 144 - 

Fonte: Seção de Gestão de Pessoas/SFA/AM 
 
 

Quadro A.5.7 - Composição do Quadro de Instituidores de Pensão - Situação apurada em 31/12 
Quantidade de Beneficiários de Pensão 

Regime de proventos do servidor 
instituidor Acumulada até 31/12 

Iniciada no exercício de 
referência 

1. Aposentado 
                                                

244   10 

1.1. Integral 214  3 

1.2. Proporcional 30  7 

2. Em Atividade -  - 

3. Total (1+2) 244 10 
 
 
Quadro A.5.8 - Composição do Quadro de Estagiários Em R$ 1,00 

Quantitativo de contratos de estágio vigentes 
Nível de escolaridade 1º 

Trimestre 
2º 

Trimestre 
3º 

Trimestre 
4º 

Trimestre 
Despesa no exercício 

1. Nível superior 7 7 8 8 53.141,04 

1.1 Área Fim 6 6 6 6  

1.2 Área Meio 1 1 2 2  

2. Nível Médio 7 7 6 7 32.990,63 
2.1 Área Fim 4 4 3 4  

2.2 Área Meio 3 3 3 3  

3. Total (1+2) 14 14 14 15 86.131,67 
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5.4  Demonstração dos custos de pessoal da Unidade Jurisdicionada 

Quadro A.5.9 - Quadro de custos de pessoal no exercício de referência e nos 
dois anteriores Em R$ 1,00

Despesas Variáveis 

Tipologias/ 
Exercícios 

Vencimentos 
e vantagens 

fixas 
Retribuiçõ

es Gratificações Adicionais Indenizações 
Benefícios 

Assistenciais e 
previdenciários 

Demais 
despesas 
variáveis 

Despesas de 
Exercícios 
Anteriores 

Decisões 
Judiciais Total 

Membros de poder e agentes políticos 
2011          

2010 - - - - - - - - - - Exercícios  
2009 - - - - - - - - - - 

Servidores de Carreira que não ocupam cargo de provimento em comissão 
2011 2.745.413,52 744,88 3.050.451,43 413.441,18 279.348,72 70.492,00 1.776,95 - 1.793,76 6.563.462,44

2010 2.700.202,83 4.316,04 3.267.901,05 450.348,34 293.571,22 70.380,00 - 14.281,94 4.178,68 6.805.180,10Exercícios 
2009 2.692.230.12 715,72 3.232.070,81 410.757,76 176.750,32 - 2.440,73 - 10.013,16 6.524.978,62

Servidores com Contratos Temporários 
2011 - - - - - - - - - - 

2010 - - - - - - - - - - Exercícios 
2009 - - - - - - - - - - 

Servidores Cedidos com ônus ou em Licença 
2011 - - - - - - - - - - 

2010 - - - - - - - - - - Exercícios 
2009 - - - - - - - - - - 

Servidores ocupantes de Cargos de Natureza Especial 
2011 - - - - - - - - - - 

2010 - - - - - - - - - - Exercícios 
2009 - - - - - - - - - - 

Servidores ocupantes de cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superior 
2011 402.483,09 114.449,38 528.766,09 63.273,93 31.339,31 11.549,00 - - - 1.151.860,80

2010 411.944,33 82.096,05 482.391,00 60.288,77 25.894,61 7.436,00 43,68 - 1.752,98 1.071.848,32Exercícios 
2009 461.497,31 90.503,32 526.213,84 68.565,09 15.946,50 - 3.978,68 - 2.092,56 1.168.797,30

Servidores ocupantes de Funções gratificadas 
2011 912.412.45 89.542,42 678.868,06 101.624,73 79.606,53 29.953,31 2.200,33 14.168,33 1.092,18 1.909.468,34

2010 912.412,45 89.542,42 678.868,06 101.624,73 79.606,53 29.953,31 2.200,33 14.168,33 1.092,18 1.909.468,34Exercícios 
2009 754.885,13 87.312,73 551.258.89 83.769,94 45.741,49 1.933,64 1.129,53 - 2.184,36 1.528.215,71

Fonte: SIAPE – MAPA/DF 
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5.5. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EMPREGADA PELA UNIDADE JURISDICONADA 
 
 
Quadro A.5.12 - Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva 

Unidade Contratante 

Nome:  Superintendência Federal de Agricultura no Amazonas 

UG/Gestão: 130090 CNPJ:  00396895/0015-20 

Informações sobre os contratos 

Nível de Escolaridade exigido dos 
trabalhadores contratados

Período contratual de 
execução das atividades 

contratadas F M 
Ano do 

contrato Área Natureza 
Identificação 
do Contrato 

CNPJ da Empresa 
Contratada 

Início Fim P C P C 
2011 L O 05/2011 05417288/0001-18 01/11/2011 31/10/2012 - 6 - 6 
2008 V O 04/2008 08342262/0001-46 06/01/2008 30/05/2012 - - - 12 

Observações: 

LEGENDA 

Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva. 

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. 

Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. 

Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. 

Fonte: Setor de Apoio Administrativo – SAD/SFA/AM 
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QUADRO A.5.13 - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA
Unidade Contratante 

Nome: Superintendência Federal de Agricultura no Amazonas  
UG/Gestão: 130090 CNPJ: 00396895/0015-20 

Informações sobre os contratos 
Nível de Escolaridade 

exigido dos trabalhadores 
contratados 

Período contratual de 
execução das 

atividades 
contratadas F M 

Ano do 
contrato Área 

Nature
za 

Identifica
ção do 

Contrato 

Empresa 
Contratada 

(CNPJ) 
 

Início Fim P C P C P 
2011 6 O 06/2011 03325100/0001-11 11/07/2011 10/07/2012      
2011 8 O 04/2011 05767141/0001-58 26/09/2011 25/06/2012      
2011 4 O 07/2011 04966438/0001-80 25/11/2011 24/11/2012      

            
Observações: 
 
LEGENDA 
Área: 

1. Conservação e Limpeza; 
2. Segurança; 
3. Vigilância; 
4. Transportes; 
5. Informática; 
6. Copeiragem; 
7. Recepção; 
8. Reprografia; 
9. Telecomunicações; 
10. Manutenção de bens móvies 
11. Manutenção de bens imóveis 
12. Brigadistas 
13. Apoio Administrativo – Menores Aprendizes 
14. Outras 

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. 
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino 
Médio; (S) Ensino Superior. 
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; 
(E) Encerrado. 
Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) 
Efetivamente contratada. 

Fonte: Setor de Apoio Administrativo – SAD/SFA/AM 
 
 
 
5.6 Indicadores Gerenciais sobre Recursos Humanos 
 

O órgão central, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ainda não desenvolveu 
indicadores para a área de recursos humanos e nem previsão para implantá-los. 
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2. Informação sobre as transferências mediante convênio, contrato de repasse, termo de 
parceria, termo de cooperação, termo de compromisso ou outros acordos, ajustes ou 
instrumentos congêneres, vigentes no exercício de referência. 

6.1. Instrumentos de transferências vigentes no exercício. 
 

Quadro A.6.1 – Caracterização dos instrumentos de transferências vigentes no exercício de referência  
Unidade Concedente ou Contratante 

Nome:Superintendência Federal de Agricultura no Amazonas 

CNPJ: 00396895/0015-20 UG/GESTÃO: 130090 

Informações sobre as transferências  

Valores Pactuados Valores Repassados 
Vigência 

M
od

al
id

ad
e 

Nº do 
instrumento 

Beneficiário 
Global 

Contraparti
da  No exercício 

Acumulado até 
exercício Início Fim

1 637190 05560185/0001-02 16.980.453,96 - - 15.279.909,09 15.06.2009 23.06.2011

2 755952 05560185/0001-02 1.172.086,90 39.188,10 349.664,30 349.664,30 29.08.2011 31.12.2015

3 756433 05560185/0001-02 12.103.692,11 308.300,00 2.746.296,99 2.746.296,99 16.11.2011 31.12.2015

LEGENDA 

Modalidade: 
Situação da 
Transferência:           

1 - Convênio 1 - Adimplente 

2 - Contrato de Repasse 2 - Inadimplente 

3 - Termo de Cooperação 3 - Inadimplência Suspensa 

4 - Termo de Compromisso  4 - Concluído 

  5 - Excluído 

  6 - Rescindido 

  7 - Arquivado 

Fonte: SIAFI – SEOF/SFA/AM 
 
 
 

Quadro A.6.2 – Resumo dos instrumentos celebrados pela UJ nos três últimos exercícios 
Unidade Concedente ou Contratante 

Nome:    Superintendência Federal de Agricultura no Amazonas 

CNPJ:  00396895/0015-20 

UG/GESTÃO:  130090 

Quantidade de instrumentos celebrados em cada 
exercício 

Montantes repassados em cada exercício, 
independentemente do ano de celebração do 

instrumento (em R$ 1,00) Modalidade 

2011 2010 2009 2011 2010 2009

Convênio 2 - - 3.095.961,29 3.568.608,37 4.054.732,34

Contrato de Repasse - - - - - 

Termo de Cooperação - - - - - 

Termo de Compromisso - - - - - 

Totais 2 - - 3.095.961,29 3.568.608,37 4.054.732,34

Fonte: SIAFI – SEOF/SFA/AM 
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Quadro A.6.3 – Resumo dos instrumentos de transferência que vigerão em 2011 e exercícios 
seguintes 

Unidade Concedente ou Contratante 
Nome: Superintendência Federal de Agricultura no Amazonas 

CNPJ:00395895/0015-20 UG/GESTÃO: 130090 

Valores (R$ 1,00) 

Modalidade 

Qtd.  de 
instrumentos 
com vigência 

em 2012 e 
seguintes 

Contratados 
Repassados até 

2011 
Previstos para 

2012 

% do Valor 
global 

repassado até o 
final do 

exercício de 
2011 

Convênio 3 30.256.232,97 18.375.870,38 0,00 60,73 

Contrato de Repasse - - - - - 

Termo de Cooperação - - - - - 
Termo de 
Compromisso - - - - - 

Totais 3 30.256.232,97 18.375.870,38 0,00 60,73 

Fonte: SIAFI – SEOF/SFA/AM 
 
 

Quadro A.6.4 – Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas 
pela UJ na modalidade de convênio, termo de cooperação e de contratos de 
repasse. 

Valores em R$ 
1,00 

Unidade Concedente 
Nome: Superintendência Federal de Agricultura no Amazonas 

CNPJ: 00396895/0015-20 UG/GESTÃO: 130090 

Instrumentos 

(Quantidade e Montante Repassado) 

Exercício 
da 

prestação 
das contas 

Quantitativos e montante repassados 

Convênios 
Termo de 

Cooperação 
Contratos de 

Repasse 
Quantidade 2 - - 

Contas prestadas Montante 
Repassado 3.095.961,29 - - 
Quantidade 1 - - 

2011 

Contas NÃO prestadas Montante 
Repassado 15.279.909,09 - - 
Quantidade 1 - - 

Contas prestadas Montante 
Repassado 3.568.608,37 - - 
Quantidade - - - 

2010 

Contas NÃO prestadas Montante 
Repassado - - - 
Quantidade 1 - - 

Contas prestadas Montante 
Repassado 4.054.732,34 - - 
Quantidade - - - 

2009 

Contas NÃO prestadas Montante 
Repassado    
Quantidade    

Anteriores 
a 2009 

Contas NÃO prestadas Montante 
Repassado    

Fonte: SIAFI – SEOF/SFA/AM 
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Quadro A.6.5 - Visão Geral da análise das prestações de contas de 
Convênios e Contratos de Repasse 

Valores em R$ 
1,00 

Unidade Concedente ou Contratante 
Nome: Superintendência Federal de Agricultura no Amazonas 
CNPJ: 00396895/0015-20 UG/GESTÃO: 130090 

Instrumentos 
  Quantitativos e montantes repassados 

Convênios 
Contratos de 

Repasse 
Quantidade de contas prestadas   

Contas analisadas - - 
Quantidade 

Contas Não analisadas - - 
Com prazo de 

análise ainda não 
vencido Montante repassado (R$) - - 

Quantidade Aprovada - - 
Quantidade Reprovada - - 

Contas 
analisadas 

Quantidade de TCE - - 
Quantidade 1 - 

2011 

Com prazo de 
análise vencido 

Contas NÃO 
analisadas Montante repassado (R$) 0,00 - 

Quantidade de contas prestadas   
Quantidade Aprovada 1 - 
Quantidade Reprovada - - Contas analisadas 
Quantidade de TCE - - 
Quantidade - - 

2010 

Contas NÃO 
analisadas Montante repassado (R$) - - 

Quantidade de contas prestadas 1 - 
Quantidade Aprovada 1 - 
Quantidade Reprovada - - Contas analisadas 
Quantidade de TCE - - 
Quantidade - - 

2009 

Contas NÃO 
analisadas Montante repassado  - - 

Quantidade - - Exercícios 
anteriores 

a 2009 

Contas NÃO 
analisadas Montante repassado  - - 

Fonte: Sr. Daniel Gustavo Bez – Chefe do SIFISA/SFA/AM 
O convênio 01/2008 (637190) foi encerrado em 23.06.2011 e suas contas se encontram em análise por esta SFA/AM. 
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3. Declaração da área responsável atestando que as informações referentes a contratos e convênios 
ou outros instrumentos congêneres estão disponíveis e atualizados, respectivamente, no Sistema 
Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG e no Sistema de Gestão de Convênios, 
Contratos de Repasse e Termos de Parceria – SICONV, conforme estabelece o art. 19 da Lei nº 
12.309, de 9 de agosto de 2010. 

 
A Superintendência Federal de Agricultura no Amazonas, não possui um setor responsável pela 
atualização das informações no SIASG e SICONV em virtude do quadro reduzido de servidores. 
Quando se realiza um contrato ou atualização do mesmo, o Setor Administrativo faz o lançamento no 
Sistema SIASG . Quanto a Convênios, Contratos de Repasse, os responsáveis pelo acompanhamento, 
tanto na área técnica como na  financeira  são designados por meio de Portarias atendendo assim as 
determinações estabelecidas na Lei 12.309, artigo 19. 

 
 
4. Informações sobre o cumprimento das obrigações estabelecidas na Lei nº 8.730, de 10 de 

novembro de 1993, relacionadas à entrega e ao tratamento das declarações de bens e rendas 
8.1 Situação do cumprimento das obrigações impostas pela Lei 8.730/93 
 

Quadro A.8.1 – Demonstrativo do cumprimento, por autoridades e servidores da UJ, da obrigação de 
entregar a DBR 

Momento da Ocorrência da Obrigação de 
Entregar a DBR 

Detentores de Cargos e Funções 
obrigados a entregar a DBR  

Situação em relação às 
exigências da Lei nº 

8.730/93 

Posse ou 
Início do 

exercício de 
Função ou 

Cargo 

Final do 
exercício da 
Função ou 

Cargo 

Final do 
exercício 

financeiro 

Obrigados a entregar a DBR - - - 
Entregaram a DBR - - - 

Autoridades 
(Incisos I a VI do art. 1º da Lei nº 

8.730/93) Não cumpriram a obrigação - 
 
- 

- 

Obrigados a entregar a DBR - - - 
Entregaram a DBR - - - Cargos Eletivos 
Não cumpriram a obrigação - - - 
Obrigados a entregar a DBR   18 
Entregaram a DBR   - Funções Comissionadas 

(Cargo, Emprego, Função de 
Confiança ou em comissão) Não cumpriram a obrigação   

 
- 

Fonte: - Chefe da Seção de Gestão de Pessoas da SFA/AM. 
              Análise: Todos os servidores de funções comissionadas e os que estão obrigados a entregaram na as 
Declarações de bens e rendas entregaram na Seção de Gestão e Pessoas da SFA/AM autorização para acesso à receita 
conforme legislação atual. 
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9. Informações sobre o funcionamento do sistema de controle interno da UJ 
9.1. Estrutura de controles internos da UJ 

Quadro A.9.1 – Estrutura de controles internos da UJ  
Aspectos do sistema de controle interno Avaliação 

Ambiente de Controle 1 2 3 4 5 
1. Os altos dirigentes da UJ percebem os controles internos como essenciais à 

consecução dos objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu 
funcionamento. 

    
X 

 

2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por 
todos os servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da 
unidade.  

   
X 

  

3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente.  X    
4. Existe código formalizado de ética ou de conduta. X     
5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão 

postos em documentos formais. 
    

X 
 

6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários 
e servidores dos diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos 
procedimentos, das instruções operacionais ou código de ética ou conduta. 

 
X 

    

7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições 
claras das responsabilidades. 

     
X 

8. Existe adequada segregação de funções nos processos da competência da 
UJ. 

     
X 

9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados 
planejados pela UJ. 

    
X 

 
 

Avaliação de Risco 1 2 3 4 5 
10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados.     X 
11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos 

objetivos e metas da unidade. 
     

X 
12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou 

externa) envolvidos nos seus processos estratégicos, bem como a 
identificação da probabilidade de ocorrência desses riscos e a consequente 
adoção de medidas para mitigá-los. 

   
 
X 
 

  

13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de 
informações e de conformidade que podem ser assumidos pelos diversos 
níveis da gestão.  

   
X 

  

14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar 
mudanças no perfil de risco da UJ, ocasionadas por transformações nos 
ambientes interno e externo. 

 
X 

    

15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem 
tratados em uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada 
de decisão. 

 
X 

    

16. Existe histórico de fraudes e perdas decorrentes de fragilidades nos 
processos internos da unidade. 

     
X 

17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar 
sindicância para apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.  

  
X 

   

18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e 
inventário de bens e valores de responsabilidade da unidade.  

     
X 

Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5 
19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para 

diminuir os riscos e alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas. 
   

X 
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20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam 
consistentemente de acordo com um plano de longo prazo. 

   
X 

  

21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao 
nível de benefícios que possam derivar de sua aplicação. 

  
X 

   

22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e 
estão diretamente relacionados com os objetivos de controle. 

  
X 

   

Informação e Comunicação 1 2 3 4 5 
23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, 

documentada, armazenada e comunicada tempestivamente às pessoas 
adequadas. 

   
X 

  

24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de 
qualidade suficiente para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas. 

   
X 

  

25. A informação disponível à UJ é apropriada, tempestiva, atual, precisa e 
acessível. 

   
X 

  

26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos 
diversos grupos e indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das 
responsabilidades de forma eficaz. 

   
X 

  

27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos 
da UJ, em todas as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua 
estrutura. 

  
X 

   

Monitoramento 1 2 3 4 5 
28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para 

avaliar sua validade e qualidade ao longo do tempo. 
 
X 

    

29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e 
efetivo pelas avaliações sofridas. 

 
X 

    

30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de 
seu desempenho. 

 
X 

    

Considerações gerais:  
 
LEGENDA 
Níveis de Avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é 
integralmente não aplicado no contexto da UJ. 
(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é 
parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua minoria. 
(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento 
descrito na afirmativa no contexto da UJ. 
(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente 
aplicado no contexto da UJ, porém, em sua maioria. 
(5) Totalmente válido. Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente 
aplicado no contexto da UJ. 
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10. Informações quanto à adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e 
contratação de serviços ou obras. 

10.1 Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis 

Quadro A.10.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis 
Aspectos sobre a gestão ambiental  Avaliação
Licitações Sustentáveis 1 2 
1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações que levem em consideração os 
processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias primas. 

▪ Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade ambiental 
foram aplicados? 

 
 
X 

 

2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos atualmente adquiridos pela unidade são 
produzidos com menor consumo de matéria-prima e maior quantidade de conteúdo reciclável. 

  
X 

3. A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se preferência àqueles fabricados por fonte não poluidora bem 
como por materiais que não prejudicam a natureza (ex. produtos de limpeza biodegradáveis). 

  
X 

4. Nos procedimentos licitatórios realizados pela unidade, tem sido considerada a existência de certificação 
ambiental por parte das empresas participantes e produtoras (ex: ISO), como critério avaliativo ou mesmo condição 
na aquisição de produtos e serviços. 

▪ Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido 
considerada nesses procedimentos? 

 
 
X 

 

5. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o menor consumo de energia e/ou água 
(ex: torneiras automáticas, lâmpadas econômicas). 

▪ Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses produtos 
sobre o consumo de água e energia? 

 
 
X 

 

6. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado). 

▪ Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos? 
 
X 

 

7. No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e menos poluentes ou que 
utilizam combustíveis alternativos. 

▪ Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi incluído no 
procedimento licitatório? 

 
 
X 

 

8. Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, reciclagem ou reabastecimento 
(refil e/ou recarga). 

▪ Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido manifestada 
nos procedimentos licitatórios? 

 
 
X 

 

9. Para a aquisição de bens/produtos é levada em conta os aspectos de durabilidade e qualidade de tais 
bens/produtos. 

  
X 

10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia, possuem exigências que 
levem à economia da manutenção e operacionalização da edificação, à redução do consumo de energia e água e à 
utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental. 

 
X 

 

11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação, como referido no 
Decreto nº 5.940/2006. 

  
X 

12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a diminuir o consumo de água e 
energia elétrica. 

▪ Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha (palestras, 
folders, comunicações oficiais, etc.)? 

  
 
X 

13. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas de conscientização da necessidade de proteção do meio 
ambiente e preservação de recursos naturais voltadas para os seus servidores. 

▪ Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha (palestras, 
folders, comunicações oficiais, etc.)? 

  
 
 
X 

Considerações Gerais:    
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LEGENDA 
Níveis de Avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no 
contexto da UJ. 
(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no 
contexto da UJ, porém, em sua minoria. 
(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na 
afirmativa no contexto da UJ. 
(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no 
contexto da UJ, porém, em sua maioria. 

(5) Totalmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da 
UJ. 
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11. Informações sobre a gestão do patrimônio imobiliário de responsabilidade da UJ, classificado 
como “Bens de Uso Especial”, de propriedade da União ou locado de terceiros. 

11.1 Gestão de Bens Imóveis de Uso Especial 
 
Quadro A.11.1 – Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial de Propriedade da União 

QUANTIDADE DE IMÓVEIS DE 
PROPRIEDADE DA UNIÃO DE 
RESPONSABILIDADE DA UJ LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

EXERCÍCIO 2011 EXERCÍCIO 2010 
UF - AMAZONAS   

Manaus 1 1 
- - - 

BRASIL 

- - - 
Subtotal Brasil 1 1 

PAÍS 1 - - 
   

PAÍS “n” - - 
EXTERIOR 

cidade 1   
Subtotal Exterior - - 

Total (Brasil + Exterior) 1 1 
Fonte: Sistema SPIU. 

 
 
 
 
 
Quadro A.11.3 – Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da União sob responsabilidade da UJ 

Valor do Imóvel 
Despesa com 

Manutenção no exercício
UG RIP Regime 

Estado de 
Conservação Valor 

Histórico 
Data da 

Avaliação 
Valor 

Reavaliado Imóvel Instalações

130090 0255000084.500 
 

18 
 

BOM - 
 

22/10/2010 7.868.271,62 
 

0,00 

                

                

Total 0,00 

Fonte: Informações obtidas no sistema SPIU pelo Chefe da Seção de Material e Patrimônio/SFA/AM 
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12. Informações sobre a gestão de tecnologia da informação (TI) da UJ. 
12.1 Gestão de tecnologia da Informação 
Quadro A.12.1 – Gestão da Tecnologia da Informação da unidade jurisdicionada 

Avaliação 
Quesitos a serem avaliados 

1 2 3 4 5 
Planejamento da área           
1. Há planejamento institucional em vigor ou existe área que faz o 
planejamento da UJ como um todo.      X     
2. Há Planejamento Estratégico para a área de TI em vigor.  X         
3. Há comitê que decida sobre a priorização das ações e investimentos de TI 
para a UJ. X        
Perfil dos Recursos Humanos envolvidos           
4. Quantitativo de servidores e de terceirizados atuando na área de TI. 

2 
5. Há carreiras específicas para a área de TI no plano de cargos do 
Órgão/Entidade.  X         
Segurança da Informação           
6. Existe uma área específica, com responsabilidades definidas, para lidar 
estrategicamente com segurança da informação.  X         
7. Existe Política de Segurança da Informação (PSI) em vigor que tenha sido 
instituída mediante documento específico.        X   
Desenvolvimento e Produção de Sistemas           
8. É efetuada avaliação para verificar se os recursos de TI são compatíveis 
com as necessidades da UJ. X          
9. O desenvolvimento de sistemas quando feito na UJ segue metodologia 
definida.  X         
10. É efetuada a gestão de acordos de níveis de serviço das soluções de TI do 
Órgão/Entidade oferecidas aos seus clientes.        X   
11. Nos contratos celebrados pela UJ é exigido acordo de nível de serviço.     X 
Contratação e Gestão de Bens e Serviços de TI           
12. Nível de participação de terceirização de bens e serviços de TI em relação 
ao desenvolvimento interno da própria UJ. 50% 
13. Na elaboração do projeto básico das contratações de TI são explicitados os 
benefícios da contratação em termos de resultado para UJ e não somente em 
termos de TI.        X   
14. O Órgão/Entidade adota processo de trabalho formalizado ou possui área 
específica de gestão de contratos de bens e serviços de TI.  X         
15. Há transferência de conhecimento para servidores do Órgão/Entidade 
referente a produtos e serviços de TI terceirizados?    X       
Considerações Gerais: 

LEGENDA 
Níveis de avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que a afirmativa é integralmente NÃO aplicada ao 
contexto da UJ. 
(2) Parcialmente inválida: Significa que a afirmativa é parcialmente aplicada ao contexto 
da UJ, porém, em sua minoria. 
(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento 
descrito na afirmativa no contexto da UJ. 
(4) Parcialmente válida: Significa que a afirmativa é parcialmente aplicada ao contexto da 
UJ, porém, em sua maioria. 

(5) Totalmente válida: Significa que a afirmativa é integralmente aplicada ao contexto da UJ. 
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13. Informações sobre a utilização de cartões de pagamento do governo federal, observando as 
disposições dos Decretos nº 5.355/2005 e 6.370/2008 

13.1 Despesas com Cartão de Crédito Corporativo 
 
Quadro A.13.1 - Despesa Com Cartão de Crédito Corporativo por UG e por 
Portador 

Valores em R$ 
1,00 

Código da 
UG 1 

 Limite de Utilização 
da UG 

 

Valor 

Portador  CPF 

Valor do 
Limite 

Individua
l  

Saque Fatura 
Total 

- - - - - - 
- - - - - - 

-Total utilizado pela UG - - - - 

Código da UG 2: Limite de Utilização da UG: 

- - - - - - 
- - - - - - 

Total utilizado pela UG  - - - 
0,00  - - - 

Fonte: SEOF/SFA/AM 
 
 
 

Quadro A.13.2 – Despesa Com Cartão de Crédito Corporativo (Série 
Histórica) Valores em R$ 1,00 

Saque Fatura Total (R$) 
Exercícios Quantida

de 
(a) Valor  

Quantida
de 

(b) Valor (a+b) 

2011 0 0,00 0 0,00 0,00 
2010 2 6.000,00 2 4.088,80 10.088,80 
2009 11 36.065,80 5 11.353,80 47.419,60 

Fonte: SIAFI - SEOF/SFA/AM 
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15 Informações sobre as providências adotadas para atender às deliberações exaradas em 
acórdãos do TCU ou em relatórios de auditoria do órgão de controle interno a que a 
unidade jurisdicionada se vincula ou as justificativas para o não cumprimento. 

15.3. Recomendações do OCI atendidas no exercício 
 

Quadro A.15.3 - Relatório de cumprimento das recomendações do OCI 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  
Código 
SIORG 

Superintendência Federal de Agricultura no Amazonas 2800 

Recomendações do OCI 
Recomendações expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 
1 053, 056 2.1.1.1, 2.1.1.9 Ofício 32.323/2011 
2 057, 054  2.1.1.2, 2.1.1.22 Ofício 32.323/2011 

3. 055, 050, 052, 051 
 2.1.1.3, 2.1.1.5, 
2.1.1.12, 2.1.1.17 

Ofício 32.323/2011 

4 035 2.1.1.4 Ofício 32.323/2011 
5 087 2.1.1.6 Ofício 32.323/2011 
6 052, 072 2.1.1.7, 2.1.1.18 Ofício 32.323/2011 
7 064 2.1.1.8 Ofício 32.323/2011 
8 058 2.1.1.10 Ofício 32.323/2011 
9 048 2.1.1.11 Ofício 32.323/2011 
10 019 2.1.1.13 Ofício 32.323/2011 
11 036 2.1.1.14 Ofício 32.323/2011 
12 063 2.1.1.15 Ofício 32.323/2011 
13 026 2.1.1.16 Ofício 32.323/2011 
14 012 2.1.1.19 Ofício 32.323/2011 
15 024 2.1.1.20 Ofício 32.323/2011 
16 037 2.1.1.21 Ofício 32.323/2011 
17 085 2.1.1.23 Ofício 32.323/2011 
18 065 2.1.1.24 Ofício 32.323/2011 
19 062 2.1.1.25 Ofício 32.323/2011 

Órgão/entidade objeto da recomendação 
Código 
SIORG 

Controladoria Regional da União no Estado do Amazonas 1366 

Descrição da Recomendação: 
1. Que sejam feitos estudos acerca de como proporcionar a separação dos resíduos recicláveis descartados, 
bem como sua destinação, em acordo com o Decreto n} 5.940/2006, e que se proceda conforme as 
conclusões. 
2. Realizar estudos acerca de como atender aos ditames da Portaria SLTI/MP nº 02, de 16 de março de 2010, 
particularmente quanto à especificação de computadores sustentáveis (TI verde) e a existência de um Plano 
diretor de Informática e que se proceda conforme as conclusões. 
3. Realizar estudos acerca das formas possíveis para que os projetos básicos ou executivos, na contratação 
de obras e serviços de engenharia, passem a possuir exigências que levem a economia da manutenção e 
operacionalização da edificação, à redução do consumo de energia e água e á utilização de tecnologias e 
materiais que reduzam o impacto ambiental e que se proceda conforme as conclusões. 
4. Atualização do Laudo de Insalubridade para que, inclusive, ele se adéqüe às novas normativas do 
ministério de Planejamento Orçamento e Gestão tais como a Orientação Normativa MPOG/SRH Nº 02, de 
19 de fevereiro de 2010 – DOU de 22/02/2010, em especial de modo a atender às condicionantes de 
exposição habitual, constante no parágrafo 1º do Art. 8º da norma citada. 
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5. Seja feito um levantamento detalhado, qualitativo e quantitativo, da força de trabalho em atuação 
abrangendo a estruturação em setores, assim como a alocação de pessoal por programas e considerando o 
impacto dos desligamentos e aposentadorias para que possa ser efetivamente diagnosticada em números a 
necessidade e encaminhado o pedido via Ministerial. Ao mesmo tempo, devem ser aventadas as hipóteses de 
concurso e/ou remoção incentivada como solução a ser adotada ou outras que sejam cogitadas. 
6. a) Verificar a viabilidade de criar setor cuja atribuição precípua seja a gestão de convênios. 
    b) Promover a capacitação para os agentes atuantes no acompanhamento técnico e financeiro de 
convênios, no tocante às suas atribuições. 
    c) Incluir, formalmente, a alimentação/atualização de informações de celebração/execução de convênios 
no SICONV entre as atribuições dos agentes atuantes no acompanhamento dos convênios. 
    d) Instar a convenente do convênio nº SIAFI 637190 a sanear as impropriedades já verificadas e ainda 
pendentes, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, nos termos da Portaria Interministerial nº 127/2008. 
7. a) Designar servidor capacitado para avaliar os procedimentos administrativos adotados pela SFA/AM 
referentes à execução financeira e orçamentária; de forma a assegurar que a inscrição de restos a pagar 
processados seja realizada em conformidade com a legislação. Caso sejam identificadas fragilidades no 
fluxo administrativo pertinentes à inscrição, providenciar normativo interno de forma a estabelecer rotina 
capaz de sanear a impropriedade verificada. 
    b) Providenciar a reciclagem dos conhecimentos dos agentes responsáveis pelos atos pertinentes à 
execução financeira e orçamentária da Unidade, incluindo ações relativas à apropriação e pagamento de 
despesa. 
8. Seja feita uma análise do caso apontado e tomadas as medidas administrativas cabíveis (servidor sem 
receber vantagem por enquadramento legal diverso). 
9. a) Designar formalmente setor e/ou agentes para alimentar tempestivamente as informações relativas à 
execução dos contratos no SIASG. 
    b) Providenciar capacitação do(s) agente(s) designado(s) no cumprimento da recomendação anterior, a 
fim de habilitá-lo a operar o SIASG. 
    c) Realizar levantamento sobre os contratos ora vigentes a fim de identificar as informações de 
celebração/execução de contratos que necessitam ser atualizados no SIASG. 
10. Seja elaborada e cumprida uma rotina para atender aos ditames da Lei 8.730/93. 
11. a) Designar servidor para realizar levantamento, a partir de histórico da Unidade, do tempo médio 
necessário para instauração e conclusão de procedimento licitatório nas modalidades pregão, tomada de 
preços e concorrência. 
       b) Incluir, entre as atribuições de fiscal de contratos, o dever de comunicar ao setor competente a 
proximidade do fim da vigência do contrato fiscalizado. A comunicação deve se dar em data ligeiramente 
anterior àquela que inicia o intervalo tempo identificado por meio do cumprimento da recomendação 
anterior, a fim de permitir a continuidade de prestação de serviços, caso seja interesse da Administração. 
       c) Ao final de cada exercício, produzir, documento que consigne planejamento de compras da Unidade 
para o exercício seguinte. Tal documento deve contemplar as necessidades usuais da Unidade, em termos 
quantitativos, e, ainda, estabelecer cronograma das aquisições, levando em consideração as vigências dos 
contratos de fornecimento de bens e serviços de freqüente demanda. 
        d) Estabelecimento de lista de verificação que contemple informações relevantes dos documentos 
orçamentários e financeiros, de forma que a haver certificação, prévia ao lançamento no SIAFI, de campos 
como o plano de trabalho, o contrato, o processo, a modalidade de licitação, dentre outros. 
12. Adotar como rotina, nos procedimentos de aquisição mediante dispensa, o encaminhamento do processo 
à Assessoria Jurídica, a fim de obter parecer sobre a sua legalidade. 
13. Que sejam envidados mais esforços, em acordo com o órgão central, que permitam a criação dos 
indicadores de desempenho. 
14. Sejam feitos estudos para atuar sobre os pontos apontados, elaboradas formas de aprimoramento dos 
controles internos e tomadas providências para implementá-las. 
15. Sejam feitos estudos para atuar sobre os pontos apontados, identificando-se a razão para a diferença e a 
maneira de corrigi-la. 
16.  a) Ao final de cada exercício, produzir, documento que consigne planejamento de compras da Unidade 
para o exercício seguinte. Tal documento deve contemplar as necessidades usuais da Unidade, em termos 
quantitativos, e , ainda, estabelecer cronograma das aquisições, levando em consideração as vigências dos 
contratos de fornecimento de bens e serviços de freqüente demanda. 
        b) Promover capacitação dos servidores que atuam na condução  de processos licitatórios a fim de 
habilitá-los adotar procedimentos adequados à atividade e, ainda, garantir que tenham conhecimento sobre 
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as implicações administrativas, cíveis e penais da aquisição de bens/serviços sem licitação e contrato (ou sua 
dispensa/inexigibilidade). 
17. Deve ser providenciada a inclusão no SISAC para os casos apontados, quanto às admissões: 
Matrícula SIAPE Nº 1114424, Matrícula SIAPE Nº 1300026, Matrícula SIAPE Nº 1347990, Matrícula 
SIAPE Nº 1437310. Quanto à instituição de pensão: - Instituidor de pensão de Matrícula SIAPE Nº 
0002729, beneficiário de pensão de Matrícula nº 04870751. 
18. Providenciar a reciclagem dos conhecimentos dos agentes responsáveis pelos atos pertinentes à execução 
financeira e orçamentária da Unidade, incluindo ações relativas à inscrição de restos a pagar não 
processados. 
19. a) Realizar o levantamento de todos os fornecimentos de bens e serviços que estão sendo prestados a 
essa Unidade e providenciar, com urgência, procedimento licitatório para aquelas que se encontram sem 
cobertura contratual 
      b) Ao final de cada exercício, produzir, documento que consigne planejamento de compras da Unidade 
para o exercício seguinte. Tal documento deve contemplar as necessidades usuais da Unidade, em termos 
quantitativos, e , ainda, estabelecer cronograma das aquisições, levando em consideração as vigências dos 
contratos de fornecimento de bens e serviços de freqüente demanda 
      c) Promover capacitação dos servidores que atuam na condução  de processos licitatórios a fim de 
habilitá-los adotar procedimentos adequados à atividade e, ainda, garantir que tenham conhecimento sobre 
as implicações administrativas, cíveis e penais da aquisição de bens/serviços sem cobertura contratual. 
       d) Ao final de cada exercício, produzir, documento que consigne planejamento de compras da Unidade 
para o exercício seguinte. Tal documento deve contemplar as necessidades usuais da Unidade, em termos 
quantitativos, e, ainda, estabelecer cronograma das aquisições, levando em consideração as vigências dos 
contratos de fornecimento de bens e serviços de freqüente demanda 
 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação 
Código 
SIORG 

1. Setor de Apoio Administrativo 2800 

2. Seção de Apoio Operacional e Divulgação 2800 

3.  Seção de Apoio Administrativo                                                                                                                                                             2800 

4. Seção de Gestão de Pessoas 2800 

5. Seção de Gestão de Pessoas 2800 

6. Gabinete/SAD 2800 

7. Seção de Execução Orçamentária e Financeira 2800 

8. Seção de Gestão de Pessoas 2800 

9. Seção de Apoio Administrativo 2800 

10. Seção de Gestão de Pessoas 2800 

11. Seção de Apoio Administrativo 2800 

12. Seção de Apoio Administrativo 2800 

13. Seção de Apoio Administrativo 2800 

14. Seção de Apoio Administrativo 2800 

15. Divisão de Defesa Agropecuária/Serviço de Saúde, Inspeção e Fiscalização Animal. 2800 

16. Seção de Apoio Administrativo 2800 

17. Seção de Gestão de Pessoas 2800 

18. Seção de Execução Orçamentária e Financeira 2800 

19. Seção de Apoio Administrativo 2800 

Síntese da providência adotada:  
1. Em vários locais do prédio da SFA/AM, estão colocados recipientes para coleta seletiva de lixos. Em 
licitação recente para serviço de conservação e limpeza, definiu-se cláusula para a coleta seletiva de papel 
para reciclagem, bem como de destinação adequada aos mesmos. Resíduos orgânicos de folhagens, podas de 
árvores e de capinas da grama existente nas instalações da SFA/AM estão sendo destinados à produção de 
compostagem ou adubo orgânico, em convênio realizado com a Associação de Produtores de Produtos 
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Orgânicos do Estado do Amazonas 
2. Todas as orientações e execuções de serviços são de competência da Coordenação Geral de Tecnologia da 
Informação CGTI/SPOA/MAPA/BRASÍLIA. Quanto ao cumprimento da Portaria SLTI/MP Nº 02, 
esclarecemos que as aquisições de equipamentos de informática, nos últimos dois anos têm sido feitas pela 
sede do MAPA, em Brasília; as respostas obtidas da CGTI/Brasília indicam que momentaneamente não 
foram adquiridos computadores sustentáveis (TI verde), salientando, entretanto, haver estudos para que as 
próximas licitações considerem tais aquisições. 
3. Há alguns anos esta Superintendência não executa obras de engenharia, porém numa eventual licitação 
desse tipo de serviço procuraremos esclarecer, nos editais, a recomendação da Portaria em vigor. Entretanto, 
as adequações buscando melhorias das instalações físicas da SFA/AM visam atender essa preocupação. Para 
tanto foram reestruturadas a rede elétrica e a rede lógica e ainda adquiridos materiais como lâmpadas, papéis 
reciclados, entre outros. 
4. A SFA/AM já providenciou junto aos órgãos competentes a indicação de profissional com especialização 
em Medicina do Trabalho para fins de emissão de Laudo de Insalubridade que atenda as normativas do 
Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão. 
5. Foi apresentado ao MAPA/Brasília, um diagnóstico atual relativo aos recursos humanos disponíveis, com 
ênfase ao resultado da Auditoria realizada pela Controladoria Regional da União no Amazonas. Em recente 
reunião ocorrida em Brasília com a participação dos Senhores Ministro e Secretário Executivo do MAPA 
também se deu ênfase para esta situação, assim como para outras demandas prioritárias desta SFA/AM. 
6. a) A criação de setores bem como a descrição de suas atribuições e deveres está previsto no Regimento 
Interno das SFA’s, não cabendo aos gestores das Superintendências quaisquer alterações ou descumprimento 
do mesmo, porém,  esta SFA/AM designou servidores para acompanhar os convênios existentes, 
determinadas por portarias 
     b) No ano de 2011 não foi realizado nenhum treinamento pelo MAPA/Brasília que possibilitasse a 
participação de servidores da SFA-AM. Para minimizar tal fato, foi realizado intercâmbio com a SFA-CE 
que encaminhou à SFA/AM o chefe do Setor de Orçamento e Finanças, para em conjunto com os servidores 
designados, promoverem as análises prévias da prestação de contas do convênio MAPA/SEPROR Nº 
01/2008, referente à área financeira. 
      c) A inclusão de informações de celebração de convênios no SICONV já vem sendo adotada. 
      d)  A SFA/AM tem adotado providências objetivando essa recomendação, tanto de impropriedades da 
área técnica como da financeira. Vários são os ofícios encaminhados à convenente com essa finalidade. 
7. a) Quanto aos empenhos processados e não liquidados no exercício dão-se principalmente pela demora de 
disponibilização do financeiro dentro do exercício. Esses empenhos geralmente são processados no final do 
exercício o que dificulta a liquidação no exercício. 
     b) Devido à contenção de despesa pelo governo federal, as capacitações da área meio não foram 
beneficiadas com nenhum treinamento na área financeira e outras.  
8. Foram tomadas providências objetivando a revisão da aposentadoria do servidor de matrícula SIAPE Nº 
0444594. 
9. a) Todos os novos contratos possuem fiscais, bem como da existência de Portaria designando servidor 
responsável por lançamento, atualização, acompanhamento e controle de todos os contratos da SF/AM, junto 
ao SIASG. 
     b) Foram providenciadas senhas para os fiscais de contratos junto ao SIASG e incluído na pré-proposta 
orçamentária de 2012, cursos para capacitação de servidores. 
     c) Alguns contratos não estavam com registros atualizados devido o encerramento dos mesmos e a 
liquidação sendo realizada após pleito de reconhecimento de dívidas autorizadas pela Consultoria Jurídica da 
União no Estado do Amazonas. 
10. A recomendação em questão já teve seu atendimento em conformidade com a legislação. 
11. a) Foi realizado o levantamento da recomendação do tempo médio necessário para instauração e 
conclusão de processos licitatórios. 
      b) Foram atribuídas aos fiscais atribuições que atendem a recomendação. 
      c) Foi elaborada pela Seção de Material e Patrimônio, planilha consignando planejamento para aquisição 
de material. 
       d) Determinou-se ao Setor de Orçamento e Finanças da SFA/AM, tomada de providências com vistas 
ao atendimento dessa recomendação. 
12. Foram tomadas providências e já é adotada essa recomendação na SFA/AM. 
13. No sistema SIPLAN observa-se que não há indicadores de desempenho para o Programa 0750 – Apoio 
Administrativo, diferentemente dos outros programas finalísticos  do  MAPA. 



92 

 

14. Como constatado por auditoria da própria Controladoria Regional da União, de reduzido quadro de 
servidores, dificultando que se possa atender de forma satisfatória ao recomendado, ainda assim, buscaram-
se iniciativas no âmbito da SFA/AM, com propósito de sanar tais impropriedades. 
15. Em consulta junto a Coordenação Geral de Planejamento/MAPA, obteve-se como resposta ter havido 
divergências entre os dados orçamentários e financeiros do sistema SIOR e SIAFI GERENCIAL. O texto 
encaminhado pela CGPLAN ao Coordenador de Monitoramento Operacional cita: “Os dados orçamentários 
e financeiros constantes da tela Cronograma Físico e Financeiro, exercício 2010, foram migrados do SIOR, 
exceto os valores pagos que foram extraídos do SIAFI GERENCIAL. O SIOR, ao final do exercício fiscal 
considera, para fins do “Relatório Empenha Pago”, apenas as despesas efetivamente liquidadas, ou seja, não 
considera os restos a pagar não processados. Dessa forma, para fins de “Relatório de Gestão”, os valores 
movimentados (empenhados, liquidados e pagos) deverão ser obtidos mediante consulta ao SIAFI 
GERENCIAL. As informações poderão ser obtidas junto ao Setor financeiro e/ou SPA’s. Para o exercício de 
2011, o SIPLAN passará a obter os dados diretamente do SIAFI GERENCIAL, o que permitirá a obtenção, 
consolidada, por ação de todas as movimentações ocorridas em nível do SIAFI. Por não se dispor dessas 
informações quando da confecção do Relatório de Gestão, cometeu-se tal equívoco. Para finalizar tal 
informação, cabe inserir o total utilizado pelo PI FEBREAFTOS, obtido em consulta ao SIAFI e Setor 
Financeiro, corretamente inserido na PRIMEIRA PLANILHA (Informações orçamentárias e financeira do 
Programa) do Relatório de gestão. Elementos de despesas. – 333041 130007 FEBREAFTOS  R$ 
3.568.608,37;  339014 130007 FEBREAFTOS R$ 39.553,84;  339030 130007 FEBREAFTOS R$ 
28.823,10; 339033 13007 FEBREAFTOS R$ 83.464,34; 339036 13007 FEBREAFTOS R$ 110.929,70; 
339039 130007 FEBREAFTOS R$ 43.0000,00; 449052 130007 FEBREAFTOS R$ 307.450,00 totalizando 
um montante de R$ 4.181.829,35 
Consultamos em Brasília o Sr. Manuel Vitorino Souza Neto da Coordenação Geral de Planejamento/MAPA, 
o qual informou que houve divergência entre os dados orçamentários e financeiros do sistema SIOR e SIAFI 
GERENCIAL. Como a consulta foi realizada pelo sistema SIOR cometeu-se tal equívoco. 
16. a) Foi elaborado pelo Setor de Material e Patrimônio planilha consignando planejamento para aquisição 
de material, seu quantitativo e previsão de valor, destinado ao exercício seguinte. 
      b) A capacitação de servidores que atuam na área de processos licitatórios está contemplada na 
programação orçamentária e financeira para este exercício. 
17. A servidora de matrícula SIAPE Nº 1114424 é anistiada pela Lei 8.875 de 11/05/1994, não está inclusa 
no SISAC por falta de conhecimento para esse fim no âmbito desta SFA/AM;matrículas SIAPE 1300026, 
1347990 e 1437310, sem cadastro no SISAC, já foram tomadas providências objetivando suas inclusões. O 
Instituidor de Pensão de matrícula SIAPE Nº 0002729 e se rebeneficiário de pensão de matrícula SIAPE 
04870751, foi constatado em Processo de Concessão de Pensão do mesmo. 
18. a) Esta recomendação está contemplada na programação orçamentária e financeira de 2012, a 
capacitação de servidores que atuam nessa área. 
      b) Designar servidor capacitado para avaliar os procedimentos administrativos adotados pela SFA/AM 
referentes à execução financeira e orçamentária; de forma a assegurar que a inscrição de restos a pagar não 
processadas seja realizada dentro das hipóteses previstas pela legislação. Caso sejam identificadas 
fragilidades no fluxo administrativo pertinentes à inscrição, providenciar normativo interno de forma a 
estabelecer rotina capaz de sanear a impropriedade verificada. 
19. a) Informa-se que o único serviço em execução nesta SFA/AM, sem cobertura contratual é o da 
telefonia, contudo, os pagamentos realizados obtiveram anuência da Consultoria jurídica da União no Estado 
do Amazonas. 
      b) Foi elaborado pelo Setor de Material e Patrimônio planilha consignando planejamento para aquisição 
de material, seu quantitativo e previsão de valor, destinado ao exercício seguinte 
      c) Esta recomendação está contemplada na programação orçamentária e financeira de 2012, a 
capacitação de servidores que atuam nessa área. 
      d) Foi elaborado pelo Setor de Material e Patrimônio planilha consignando planejamento para aquisição 
de material, seu quantitativo e previsão de valor, destinado ao exercício seguinte 
 

Síntese dos resultados obtidos: 
1. Em alguns setores da SFA/AM os papéis considerados como lixo estão sendo destinados a recipientes 
diferentes daqueles destinados aos demais lixos, porém não há uma separação dos outros lixos. 
2. Ainda não foram obtidos resultados satisfatórios referentes a essa recomendação, pois os últimos 
equipamentos recebidos não privilegiam esta recomendação. 
3. Os resultados atuais ainda não são os pretendidos, entretanto, as adequações em realização de rede elétrica 
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e a rede lógica e ainda outros bens, já contemplam parte das preocupações apontadas na auditoria. 
4. Embora tenham sido tomadas providências, até então não foi obtido nenhum resultado positivo. 
5. Nenhum resultado positivo foi obtido, pois as contratações são realizadas pelo MAPA/Brasília e não 
houve concurso para o exercício de 2011. 
6. a) Designou-se um servidor para acompanhar cada convênio existente. 
    b) Com a vinda do servidor da SFA/CE, houve análise de um único convênio que existia naquela ocasião 
MAPA/SEPROR nº 01/2008 e consequentemente, aprendizagem por parte de servidores desta Unidade para 
as situações analisadas. 
    c) Essa recomendação pode ser considerada como rotina no âmbito da SFA/AM. 
    d) A convenente tem atendido em parte tais cobranças, incluindo-se o ressarcimento aos cofres públicos 
de recursos financeiros definidos pela gestão de prestação de contas dos recursos repassados. 
7. a) A responsável pela Seção Financeira foi orientada que processe com antecedência os empenhos para 
liquidação no exercício, porém algumas faturas chegam ao final do exercício ou quando do final deste 
inviabilizando assim a liquidação no exercício. 
     b) Embora não houvesse treinamento para a área financeira, a chefe do setor por ser bastante experiente,  
foi solicitado a mesma que em situação de  dúvidas, buscasse apoio junto a  COF/Brasília de modo a 
executar  com segurança todos os serviços daquele setor. 
8. A Seção Geral de Pessoas da SFA/AM, informa que ainda não foram definidos os fundamentos quanto a 
concessão das aposentadorias, visto que o servidor possui outra aposentadoria em outro órgão público. 
9. a) Mesmo com as providências tomadas ainda há dificuldades de lançamentos no sistema SIASG. 
    b) O MAPA/Brasília ainda não elaborou calendário de cursos a ser realizado este ano. Como consta de 
solicitação nossa e de outras SFA’s na pré-proposta orçamentária de 2012, espera-se que o planejamento 
seja contemplado em capacitação dos servidores. 
    c) Foram realizadas licitações para contratações de serviços que estavam em situações irregulares, sendo 
que esses novos contratos estão registrados no SIASG. 
10. Todos os servidores apresentaram suas Declarações de Bens e Renda, junto à Seção de Gestão de 
Pessoas referente ao exercício de 2010. 
11. a) Com  a definição do tempo necessário para o levantamento de processos licitatórios espera-se 
melhorias na gestão de contratos de serviços em execução na SFA/AM, ou seja, não execução de serviços 
com contratos vencidos. 
      b) Com as providências tomadas não há o perigo de deixar de realizar uma licitação para um novo 
contrato ou até mesmo um aditivo daquele contrato. 
      c) De posse do planejamento para compras de materiais, fica-se à vontade para programar na pré-
proposta orçamentária o mês exato para descentralização de recursos junto ao sistema SIOR.  
      d) Está sendo posta em prática essa recomendação. 
12. Todas as propostas de  licitações, incluindo dispensa e inexigibilidade estão sendo encaminhadas para 
parecer jurídico da Consultoria Jurídica da União no Amazonas. 
13. Ainda não foram obtidos os resultados desejados com a implantação de indicadores de desempenho 
neste programa. 
14. Considerando o reduzido quadro de recursos humanos, principalmente na área administrativa, a 
recomendação em questão não tem seu atendimento de forma satisfatória. 
15. Esta SFA/AM já dispõe dos dados oficiais do sistema SIAFI GERENCIAL. 
16. a) De posse do planejamento para compras de materiais, fica-se à vontade para programar na pré-
proposta orçamentária o mês exato para descentralização de recursos junto ao sistema SIOR. 
       b) Embora não tenha havido ainda treinamento/capacitação, os servidores que atuam na condução de 
processos licitatórios estão cientes de suas responsabilidades. 
17. Providências foram tomadas para cumprimento das recomendações. 
18. a) Servidores que atuam nessa área terão treinamento neste exercício. 
      b) Considera-se que os procedimentos atuais adotados no SEOF/SFA/AM, contemplam essa 
recomendação.  
19. a) Esta SFA/AM ainda não realizou licitação para aquisição de telefonia por falta de interesse das 
empresas operadoras no estado, e o NAJ não analisa o processo com apenas um orçamento.  
      b) De posse do planejamento para compras de materiais, fica-se à vontade para programar na pré-
proposta orçamentária o mês exato para descentralização de recursos junto ao sistema SIOR 
      c) Servidores que atuam nessa área terão treinamento neste exercício. 
      d) De posse do planejamento para compras de materiais, fica-se à vontade para programar na pré-
proposta orçamentária o mês exato para descentralização de recursos junto ao sistema SIOR 
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Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências 
pelo gestor 
1. Falta uma maior conscientização dos servidores em relação à coleta de lixos, assim como da empresa 
prestadora de serviços de limpeza/conservação na separação do lixo. 
2. Devido à obrigatoriedade registrada em normas (portaria) para aquisição desses equipamentos, 
acreditamos que CGTI, em Brasília, fará constar nos editais o recomendado na Portaria SLTI/MP Nº 02. 
3. Descuido aos cumprimentos das normas na aquisição de bens e materiais. 
4. Dificuldade na indicação pelo SAES de um profissional que analise a situação dos ambientes de trabalho 
dos servidores desta SFA/AM. 
5. Sem a previsão de contratação de novos servidores, a tendência converge para que tenhamos maiores 
dificuldades na execução dos serviços prestados pela SFA/AM, visto que muitos estão em vias de 
aposentadorias (área meio) e/ou remoções para outros estados (área fim). 
6. a) Apesar da designação de um servidor para acompanhamento de contratos e/ou convênios, não tem  
como admitir que este não venha a executar suas atividades normais no âmbito da SFA/AM. 
    b) Apesar da vinda de um servidor da SFA/CE, falta treinamento/capacitação para os servidores desta 
SFA/AM  atuarem com maior segurança em análises dos processos de convênios. 
    c) Depois da designação de servidores com perfil no SICONV para alimentação de dados, esta SFA/AM 
sanou o problema que existia. 
    d) A convenente atende nossas cobranças de modo muito lento, geralmente no último dia do prazo 
estipulado, daí a dificuldade da análise dentro do período que se pretendia realizar. 
7. a) Algumas faturas chegam sem o tempo suficiente para liquidação no exercício, daí serem registrados em 
restos a pagar. 
     b)  A falta de treinamento é um dos fatores negativos a refletir na execução positiva dos trabalhos.  
8. De posse das informações a receber do outro órgão onde o servidor possui outra aposentadoria, far-se-á 
um análise mais aprofundada da situação do servidor. 
9. a) Falta de capacitação e treinamentos dificultam de certa forma a execução de serviços como esse citado 
no Relatório de Auditoria. 
     b) As capacitações são determinadas pelo MAPA/Brasília. Como está planejada a realização do curso na 
pré-proposta orçamentária espera-se viabilizar treinamento aos servidores desta área de atuação. 
     c) Os novos contratos e os aditivados já estão registrados no sistema SIASG. 
10. Demora na entrega da Declaração de rendimentos e bens por parte de servidores que ocupam  cargos de 
direção e funções gratificadas. 
11. a) Com as medidas adotadas tornou-se fácil prever a realização de uma licitação para contratação de 
serviços. 
       b) Com um fiscal de contrato torna-se quase impossível o encerramento do mesmo sem nenhuma 
providência de um novo contrato. 
       c) Com planejamento em mãos, facilita a programação orçamentária para aquisição de materiais. 
       d) Facilidade no lançamento no sistema SIAFI. 
12. As providências foram acatadas e todos os processos referentes à aquisição de materiais/bens/serviços 
estão recebendo parecer jurídico. 
13. Infelizmente o órgão central ainda não disponibilizou indicadores de desempenho para o programa 0750. 
14. Falta de recursos humanos. 
15. Falta de informação da CGPLAN/MAPA, sobre divergência nos sistemas. 
16. a) Ações bem planejadas contribuem para que a programação orçamentária garanta a aquisição de 
materiais. 
      b) Falta de treinamento/capacitação. 
17. Falta de conhecimento da legislação. 
18. a)  Há a necessidade de capacitação para que tal fato não aconteça mais no âmbito desta SFA/AM. 
      b) Houve um alerta do SEOF/SFA/AM, após a recomendação da CGUAM. Para que tal fato não seja 
repetido. 
19. a) Dificuldade em conseguir orçamento sobre tarifas telefônicas. 
      b) Com planejamento em mãos, facilita a programação orçamentária para aquisição de materiais. 
      c) Falta de treinamento/capacitação.  
      d) Com planejamento em mãos, facilita a programação orçamentária para aquisição de materiais. 
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15.4 Recomendações do OCI pendentes de atendimento ao final de exercício 
 
Quadro A.15.4 - Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de 
atendimento no exercício 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  
Código 
SIORG 

Superintendência Federal de Agricultura no Amazonas 2800 
Recomendações do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA 
Comunicação 

Expedida 
1 053, 056 2.1.1.1, 2.1.1.9 Ofício 32.323/2011 

2 057, 054  2.1.1.2, 2.1.1.22 Ofício 32.323/2011 

3. 055, 050, 052, 051 
 2.1.1.3, 2.1.1.5, 
2.1.1.12, 2.1.1.17 

Ofício 32.323/2011 

4 035 2.1.1.4 Ofício 32.323/2011 

5 087 2.1.1.6 Ofício 32.323/2011 

6 052, 072 2.1.1.7, 2.1.1.18 Ofício 32.323/2011 

7 064 2.1.1.8 Ofício 32.323/2011 

8 058 2.1.1.10 Ofício 32.323/2011 

9 048 2.1.1.11 Ofício 32.323/2011 

10 019 2.1.1.13 Ofício 32.323/2011 

11 026 2.1.1.16 Ofício 32.323/2011 

12 012 2.1.1.19 Ofício 32.323/2011 

13 037 2.1.1.21 Ofício 32.323/2011 

14 085 2.1.1.23 Ofício 32.323/2011 

15 065 2.1.1.24 Ofício 32.323/2011 

16 062 2.1.1.25 Ofício 32.323/2011 

Órgão/entidade objeto da recomendação 
Código 
SIORG 

Controladoria Regional da União no Amazonas  1366 
Descrição da Recomendação: 
1. Que sejam feitos estudos acerca de como proporcionar a separação dos resíduos recicláveis 
descartados, bem como sua destinação, em acordo com o Decreto n} 5.940/2006, e que se proceda 
conforme as conclusões. 
2. Realizar estudos acerca de como atender aos ditames da Portaria SLTI/MP nº 02, de 16 de março 
de 2010, particularmente quanto à especificação de computadores sustentáveis (TI verde) e a 
existência de um Plano diretor de Informática e que se proceda conforme as conclusões. 
3. Realizar estudos acerca das formas possíveis para que os projetos básicos ou executivos, na 
contratação de obras e serviços de engenharia, passem a possuir exigências que levem a economia 
da manutenção e operacionalização da edificação, à redução do consumo de energia e água e á 
utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental e que se proceda conforme 
as conclusões. 
4. Atualização do Laudo de Insalubridade para que, inclusive, ele se adéqüe às novas normativas do 
ministério de Planejamento Orçamento e Gestão tais como a Orientação Normativa MPOG/SRH Nº 
02, de 19 de fevereiro de 2010 – DOU de 22/02/2010, em especial de modo a atender às 
condicionantes de exposição habitual, constante no parágrafo 1º do Art. 8º da norma citada. 
5. Seja feito um levantamento detalhado, qualitativo e quantitativo, da força de trabalho em atuação 
abrangendo a estruturação em setores, assim como a alocação de pessoal por programas e 
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considerando o impacto dos desligamentos e aposentadorias para que possa ser efetivamente 
diagnosticada em números a necessidade e encaminhado o pedido via Ministerial. Ao mesmo 
tempo, devem ser aventadas as hipóteses de concurso e/ou remoção incentivada como solução a ser 
adotada ou outras que sejam cogitadas. 
6. a) Verificar a viabilidade de criar setor cuja atribuição precípua seja a gestão de convênios. 
    b) Promover a capacitação para os agentes atuantes no acompanhamento técnico e financeiro de 
convênios, no tocante às suas atribuições. 
    c) Incluir, formalmente, a alimentação/atualização de informações de celebração/execução de 
convênios no SICONV entre as atribuições dos agentes atuantes no acompanhamento dos 
convênios. 
    d) Instar a convenente do convênio nº SIAFI 637190 a sanear as impropriedades já verificadas e 
ainda pendentes, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, nos termos da Portaria 
Interministerial nº 127/2008. 
7. a) Designar servidor capacitado para avaliar os procedimentos administrativos adotados pela 
SFA/AM referentes à execução financeira e orçamentária; de forma a assegurar que a inscrição de 
restos a pagar processados seja realizada em conformidade com a legislação. Caso sejam 
identificadas fragilidades no fluxo administrativo pertinentes à inscrição, providenciar normativo 
interno de forma a estabelecer rotina capaz de sanear a impropriedade verificada. 
    b) Providenciar a reciclagem dos conhecimentos dos agentes responsáveis pelos atos pertinentes 
à execução financeira e orçamentária da Unidade, incluindo ações relativas à apropriação e 
pagamento de despesa. 
8. Seja feita uma análise do caso apontado e tomadas as medidas administrativas cabíveis (servidor 
sem receber vantagem por enquadramento legal diverso). 
9. a) Designar formalmente setor e/ou agentes para alimentar tempestivamente as informações 
relativas à execução dos contratos no SIASG. 
    b) Providenciar capacitação do(s) agente(s) designado(s) no cumprimento da recomendação 
anterior, a fim de habilitá-lo a operar o SIASG. 
    c) Realizar levantamento sobre os contratos ora vigentes a fim de identificar as informações de 
celebração/execução de contratos que necessitam ser atualizados no SIASG. 
10. a) Designar servidor para realizar levantamento, a partir de histórico da Unidade, do tempo 
médio necessário para instauração e conclusão de procedimento licitatório nas modalidades pregão, 
tomada de preços e concorrência. 
       b) Incluir, entre as atribuições de fiscal de contratos, o dever de comunicar ao setor competente 
a proximidade do fim da vigência do contrato fiscalizado. A comunicação deve se dar em data 
ligeiramente anterior àquela que inicia o intervalo tempo identificado por meio do cumprimento da 
recomendação anterior, a fim de permitir a continuidade de prestação de serviços, caso seja 
interesse da Administração. 
       c) Ao final de cada exercício, produzir, documento que consigne planejamento de compras da 
Unidade para o exercício seguinte. Tal documento deve contemplar as necessidades usuais da 
Unidade, em termos quantitativos, e, ainda, estabelecer cronograma das aquisições, levando em 
consideração as vigências dos contratos de fornecimento de bens e serviços de freqüente demanda. 
        d) Estabelecimento de lista de verificação que contemple informações relevantes dos 
documentos orçamentários e financeiros, de forma que a haver certificação, prévia ao lançamento 
no SIAFI, de campos como o plano de trabalho, o contrato, o processo, a modalidade de licitação, 
dentre outros. 
11. Que sejam envidados mais esforços, em acordo com o órgão central, que permitam a criação 
dos indicadores de desempenho. 
12. Sejam feitos estudos para atuar sobre os pontos apontados, elaboradas formas de 
aprimoramento dos controles internos e tomadas providências para implementá-las. 
 
13.  a) Ao final de cada exercício, produzir, documento que consigne planejamento de compras da 
Unidade para o exercício seguinte. Tal documento deve contemplar as necessidades usuais da 
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Unidade, em termos quantitativos, e , ainda, estabelecer cronograma das aquisições, levando em 
consideração as vigências dos contratos de fornecimento de bens e serviços de freqüente demanda. 
        b) Promover capacitação dos servidores que atuam na condução  de processos licitatórios a 
fim de habilitá-los adotar procedimentos adequados à atividade e, ainda, garantir que tenham 
conhecimento sobre as implicações administrativas, cíveis e penais da aquisição de bens/serviços 
sem licitação e contrato (ou sua dispensa/inexigibilidade). 
14. Deve ser providenciada a inclusão no SISAC para os casos apontados, quanto às admissões: 
Matrícula SIAPE Nº 1114424, Matrícula SIAPE Nº 1300026, Matrícula SIAPE Nº 1347990, 
Matrícula SIAPE Nº 1437310. Quanto à instituição de pensão: - Instituidor de pensão de Matrícula 
SIAPE Nº 0002729, beneficiário de pensão de Matrícula nº 04870751. 
15. Providenciar a reciclagem dos conhecimentos dos agentes responsáveis pelos atos pertinentes à 
execução financeira e orçamentária da Unidade, incluindo ações relativas à inscrição de restos a 
pagar não processados. 
16. a) Realizar o levantamento de todos os fornecimentos de bens e serviços que estão sendo 
prestados a essa Unidade e providenciar, com urgência, procedimento licitatório para aquelas que 
se encontram sem cobertura contratual 
      b) Ao final de cada exercício, produzir, documento que consigne planejamento de compras da 
Unidade para o exercício seguinte. Tal documento deve contemplar as necessidades usuais da 
Unidade, em termos quantitativos, e , ainda, estabelecer cronograma das aquisições, levando em 
consideração as vigências dos contratos de fornecimento de bens e serviços de freqüente demanda 
      c) Promover capacitação dos servidores que atuam na condução  de processos licitatórios a fim 
de habilitá-los adotar procedimentos adequados à atividade e, ainda, garantir que tenham 
conhecimento sobre as implicações administrativas, cíveis e penais da aquisição de bens/serviços 
sem cobertura contratual. 
       d) Ao final de cada exercício, produzir, documento que consigne planejamento de compras da 
Unidade para o exercício seguinte. Tal documento deve contemplar as necessidades usuais da 
Unidade, em termos quantitativos, e , ainda, estabelecer cronograma das aquisições, levando em 
consideração as vigências dos contratos de fornecimento de bens e serviços de freqüente demanda 
 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação 
Código 
SIORG 

1. Setor de Apoio Administrativo 2800 
2. Seção de Apoio Operacional e Divulgação 2800 
3.  Seção de Apoio Administrativo                                                                                                                     2800 
4. Seção de Gestão de Pessoas 2800 
5. Seção de Gestão de Pessoas 2800 
6. Gabinete/SAD 2800 
7. Seção de Execução Orçamentária e Financeira 2800 
8. Seção de Gestão de Pessoas 2800 
9. Seção de Apoio Administrativo 2800 
10. Seção de Apoio Administrativo 2800 
11. Seção de Apoio Administrativo 2800 
12. Seção de Apoio Administrativo 2800 
13. Seção de Apoio Administrativo 2800 
14. Seção de Gestão de Pessoas 2800 
15. Seção de Execução Orçamentária e Financeira 2800 
16. Seção de Apoio Administrativo 2800 
Justificativa para o seu não cumprimento:  
1. Em alguns setores da SFA/AM os papéis estão sendo destinados a recipientes diferentes daqueles 
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destinados aos demais lixos, porém não há uma separação dos outros lixos. Estamos avançando 
nessa recomendação. 
2. Ainda não foram obtidos resultados satisfatórios referentes a essa recomendação, pois os últimos 
equipamentos recebidos do MAPA/Brasília, não privilegiam essa recomendação. 
3. Os resultados ainda não apareceram, mas buscaremos atendimento a essa recomendação no 
presente exercício. 
4. Dificuldade  na indicação pelo SAES, de um profissional que analise a situação dos ambientes de 
trabalho dos servidores desta SFA/AM. 
5. Nenhum resultado positivo foi obtido, pois as contratações são realizadas pelo MAPA/Brasília e 
não houve e nem se cogita concurso para este exercício. 
6. a) Designou-se um servidor para acompanhar cada convênio existente. 
    b) Com a vinda do servidor da SFA/CE, houve análise de um único convênio que existia naquela 
ocasião MAPA/SEPROR nº 01/2008 e houve aprendizagem por parte de servidores desta Unidade 
de algumas situações analisadas. 
    c) Essa recomendação vem sendo adotada. 
    d) A convenente tem atendido em parte tais cobranças, incluindo-se o ressarcimento aos cofres 
públicos de recursos financeiros definidos pela gestão de prestação de contas dos recursos 
repassados. 
7. a) Tem-se orientado à Seção Financeira, que processe com antecedência os empenhos para 
liquidação no período, porém algumas faturas chegam no final do exercício o que dificulta sua 
liquidação. 
     b) Embora não houvesse treinamento para a área financeira, a chefe do setor é bastante 
experiente e foi solicitado a ela que qualquer dúvida se dirigisse à COF/Brasília de modo a executar  
com segurança todos os serviços daquele setor. Há, no entanto, necessidade de capacitação de 
servidores, principalmente para conhecimento das normas existentes. 
8. A Seção Geral de Pessoas da SFA/AM, informou que ainda não foram definidos os fundamentos 
quanto a concessão das aposentadorias, visto que o servidor possui outra aposentadoria em outro 
órgão público. 
9. a) Mesmo com as providências tomadas ainda há dificuldades de lançamentos no sistema 
SIASG. 
    b) O MAPA/Brasília ainda não elaborou calendário de cursos a ser realizado este ano. Como 
consta de solicitação nossa e de outras SFA’s na pré-proposta orçamentária de 2012, acreditamos 
que nossos servidores serão treinados este ano. 
    c) Foram realizadas licitações para contratações de serviços que estavam em situações 
irregulares, sendo que esses novos contratos estão registrados no SIASG. Parte desta recomendação 
já está sendo atendida. 
10. Essas recomendações estão sendo atendidas em parte, mas estamos empenhados, ainda neste 
exercício, atender na sua totalidade essas recomendações. 
11. Ainda não obtivemos sucesso na implantação de indicadores de desempenho para esse 
programa, pois ainda não houve disponibilização pelo órgão central desses indicadores. 
12. Devido à falta de recursos humanos torna-se difícil o atendimento a essa recomendação. 
13. Foi elaborado pela Seção de Material e Patrimônio planilha consignando planejamento para 
aquisição de material, seu quantitativo e previsão de valores, destinado ao exercício seguinte, 
porém há a necessidade de treinamento nesta área para que possamos atuar dentro das normas 
estabelecidas e assim atender essa recomendação. 
14. Providências foram tomadas para cumprimento das recomendações. 
15. Há uma previsão de treinamento para 2012 para servidores que atuam nessa área, visto que 
exercício anterior não houve nenhum tipo de treinamento devido ao contingenciamento de despesas 
imposto pelo governo federal. 
 16.  Esta SFA/AM ainda não realizou licitação para aquisição de telefonia por falta de interesse das 
empresas operadoras no estado, e o NAJ não analisa o processo com apenas um orçamento. 
Quanto às outras recomendações deste item já foram explicadas nas respostas anteriores, como falta 
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de capacitação para os ocupantes de cargos (funções gratificadas), pois na sua maioria foram 
indicados no exercício anterior.  
 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de 
providências pelo gestor 
1. Falta uma conscientização maior dos servidores em relação à coleta de lixos, assim como da 
empresa prestadora de serviços de limpeza/conservação na separação do lixo. 
2. Devido à obrigatoriedade registrada em normas (portaria) para aquisição desses equipamentos, 
acreditamos que CGTI, em Brasília, fará constar nos editais o recomendado na Portaria SLTI/MP 
Nº 02. 
3. Descuido aos cumprimentos das normas na aquisição de bens e materiais. 
4. Dificuldade na indicação pelo SAES de um profissional que analise a situação dos ambientes de 
trabalho dos servidores desta SFA/AM. 
5. Sem a contratação de novos servidores, a tendência é agravar-se mais ainda a redução de 
servidores, visto que muitos estão em via de aposentadorias (área meio) e/ou remoções para outros 
estados (área fim). 
6. a) Apesar da designação de um servidor para acompanhamento de convênio, o servidor continua 
executando suas atividades normais  dentro da SFA/AM. 
    b) Apesar da vinda de um servidor da SFA/CE, falta treinamento/capacitação para os servidores 
desta SFA/AM para atuarem com segurança nas análises dos processos de convênios. 
    c) Depois da designação de servidores com perfil no SICONV para alimentação de dados, esta 
SFA/AM sanou o problema que existia. 
    d) A convenente atende nossas cobranças de modo muito lento, geralmente no último dia do 
prazo estipulado, daí a dificuldade da análise dentro do período que se pretendia realizar. 
7. a) Algumas faturas chegam sem o tempo suficiente para liquidação no exercício, daí serem 
registrados em restos a pagar. 
     b)  A falta de treinamento é um dos fatores negativos para execução positiva dos trabalhos.  
8. De posse das informações enviadas pelo outro órgão do qual o servidor possui outra 
aposentadoria, far-se-á um análise mais aprofundada da situação do servidor. 
9. a) Falta de capacitação e treinamentos dificultam de certa forma a execução de serviços como 
esse citado no Relatório de Auditoria. 
     b) As capacitações são determinadas pelo MAPA/Brasília. Como fizemos solicitação desse 
curso na pré-proposta orçamentária é provável que haja treinamento para servidores nesta área de 
atuação. 
     c) Os novos contratos e os aditivados já estão registrados no sistema SIASG. 
10. a) Com as medidas adotadas tornou-se fácil prever a realização de uma licitação para 
contratação de serviços. 
       b) Com um fiscal de contrato torna-se quase impossível o encerramento do mesmo sem 
nenhuma providência de um novo contrato. 
       c) Com planejamento em mãos, facilita a programação orçamentária para aquisição de 
materiais. 
       d) Facilidade no lançamento no sistema SIAFI. 
11. Infelizmente o órgão central ainda não disponibilizou indicadores de desempenho para o 
programa 0750. 
12. Falta de recursos humanos. 
13. a) Com planejamento em mãos, facilita a programação orçamentária para aquisição de 
materiais. 
      b) Falta de treinamento/capacitação. 
14. Falta de conhecimento da legislação. 
15. a)  Há a necessidade de capacitação para que tal fato não aconteça mais no âmbito desta 
SFA/AM. 
      b) Houve um alerta do SEOF/SFA/AM, após a recomendação da CGUAM. Para que tal fato 
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não seja repetido. 
16. a) Dificuldade em conseguir orçamento sobre tarifas telefônicas. 
      b) Com planejamento em mãos, facilita a programação orçamentária para aquisição de 
materiais. 
      c) Falta de treinamento/capacitação.  
      d) Com planejamento em mãos, facilita a programação orçamentária para aquisição de 
materiais. 
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16 Informações sobre o tratamento das recomendações realizadas pela unidade de controle 

interno, caso exista na estrutura do órgão, apresentando as justificativas para os casos de 
não acatamento. 

16.1 Recomendações da unidade de controle interno ou de auditoria interna atendidas no 
exercício. 
 
Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria 
interna atendida no exercício 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 
Identificação do Relatório de 
Auditoria 

201109010 

Data do Relatório de 
Auditoria 

20.05.2011 

Item do Relatório de 
Auditoria 

2.1.1.13; 2.1.1.15; 2.1.1.20 

Comunicação Expedida/Data Ofício nº 32.323/2011/CGU-Regional/AM/CGU-PR 
Nome da unidade interna da 
UJ destinatária da 
recomendação 

Controladoria Regional da União no Amazonas 

Descrição da Recomendação 

2.1.1.13 -  Seja elaborada e cumprida uma rotina para atender aos ditames 
da Lei 8.730/93. 
2.1.1.15 - Adotar como rotina, nos procedimentos de aquisição mediante 
dispensa, o encaminhamento do processo à Assessoria Jurídica, a fim de 
obter parecer sobre a sua legalidade. 
2.1.1.20 - Sejam feitos estudos para atuar sobre os pontos apontados, 
identificando-se a razão para a diferença e a maneira de corrigi-la. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Superintendência Federal de Agricultura no Amazonas 

Síntese das providências adotadas  
2.1.1.13  Todos os servidores que ainda não haviam entregues  as declarações de rendimentos e bens foram 
contatados e solicitadas suas declarações. 
2.1.1.15  Foram tomadas providências para que  todos os processos referentes à aquisição de 
materiais/bens/serviços fossem enviados ao Setor jurídico para análise e parecer. 
2.1.1.20 Consultamos em Brasília o Sr. Manuel Vitorino Souza Neto da Coordenação Geral de 
Planejamento/MAPA, o qual informou que houve divergência entre os dados orçamentários e financeiros do 
sistema SIOR e SIAFI GERENCIAL. 

Síntese dos resultados obtidos 
2.1.1.13  Todos os servidores que ainda não haviam entregues  as declarações de rendimentos e 
bens entregaram suas declarações na Seção de Gestão de Pessoas; 
 2.1.1.19  Todos os processos para aquisição de serviços, bens, materiais estão sendo encaminhados 
à Consultoria Jurídica para análise e parecer.. 
2.1.1.20  Esta SFA/AM, dispõe dos dados orçamentários oriundos do SIAFI GERENCIAL. 
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de 
providências pelo gestor 
Nas recomendações atendidas houve facilidade no atendimento por parte dos servidores 
responsáveis pelas irregularidades apontadas. 
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16.2 – Recomendações da unidade de controle interno ou de Auditoria Interna pendentes de 
atendimento 

Quadro A.16.2 – Informações sobre recomendação de unidade de auditoria interna pendente de 
atendimento no final do exercício de referência 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 
Identificação do Relatório de 
Auditoria 

201109010 

Item do Relatório de 
Auditoria 

2.1.1.1,  2.1.1.9 
2.1.1.2,  2.1.1.22 
2.1.1.3, 2.1.1.5, 2.1.1.12, 2.1.1.17 
2.1.1.4 
2.1.1.6 
2.1.1.7,  2.1.1.8 
2.1.1.10 
2.1.1.11 
2.1.1.13 
2.1.1.16 
2.1.1.19 
2.1.1.21 
2.1.1.23 
2.1.1.24 
2.1.1.25 

Comunicação Expedida Ofício nº 32.323/2011/CGU-Regional/AM/CGU-PR 
Nome da unidade interna da 
UJ destinatária da 
recomendação 

Controladoria Regional da União no Amazonas 

Descrição da Recomendação 

2.1.1.1 e 2.1.1.9 -  Que sejam feitos estudos acerca de como proporcionar a 
separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação, 
em acordo com o Decreto n} 5.940/2006, e que se proceda conforme as 
conclusões. 
2.1.1.2 e 2.1.1.22 -  Realizar estudos acerca de como atender aos ditames 
da Portaria SLTI/MP nº 02, de 16 de março de 2010, particularmente 
quanto à especificação de computadores sustentáveis (TI verde) e a 
existência de um Plano diretor de Informática e que se proceda conforme 
as conclusões. 
2.1.1.3, 2.1.1.5, 2.1.1.12 e 2.1.1.17 - Realizar estudos acerca das formas 
possíveis para que os projetos básicos ou executivos, na contratação de 
obras e serviços de engenharia, passem a possuir exigências que levem a 
economia da manutenção e operacionalização da edificação, à redução do 
consumo de energia e água e á utilização de tecnologias e materiais que 
reduzam o impacto ambiental e que se proceda conforme as conclusões. 
2.1.1.4 - Atualização do Laudo de Insalubridade para que, inclusive, ele se 
adéqüe às novas normativas do ministério de Planejamento Orçamento e 
Gestão tais como a Orientação Normativa MPOG/SRH Nº 02, de 19 de 
fevereiro de 2010 – DOU de 22/02/2010, em especial de modo a atender 
às condicionantes de exposição habitual, constante no parágrafo 1º do Art. 
8º da norma citada. 
2.1.1.6 -  Seja feito um levantamento detalhado, qualitativo e quantitativo, 
da força de trabalho em atuação abrangendo a estruturação em setores, 
assim como a alocação de pessoal por programas e considerando o 
impacto dos desligamentos e aposentadorias para que possa ser 
efetivamente diagnosticada em números a necessidade e encaminhado o 
pedido via Ministerial. Ao mesmo tempo, devem ser aventadas as 
hipóteses de concurso e/ou remoção incentivada como solução a ser 
adotada ou outras que sejam cogitadas. 
2.1.1.7 e 2.1.1.18 -  a) Verificar a viabilidade de criar setor cuja atribuição 
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precípua seja a gestão de convênios. 
b) Promover a capacitação para os agentes atuantes no acompanhamento 
técnico e financeiro de convênios, no tocante às suas atribuições. 
c) Incluir, formalmente, a alimentação/atualização de informações de 
celebração/execução de convênios no SICONV entre as atribuições dos 
agentes atuantes no acompanhamento dos convênios. 
d) Instar a convenente do convênio nº SIAFI 637190 a sanear as 
impropriedades já verificadas e ainda pendentes, sob pena de aplicação das 
sanções cabíveis, nos termos da Portaria Interministerial nº 127/2008. 
2.1.1.8 - a) Designar servidor capacitado para avaliar os procedimentos 
administrativos adotados pela SFA/AM referentes à execução financeira e 
orçamentária; de forma a assegurar que a inscrição de restos a pagar 
processados seja realizada em conformidade com a legislação. Caso sejam 
identificadas fragilidades no fluxo administrativo pertinentes à inscrição, 
providenciar normativo interno de forma a estabelecer rotina capaz de 
sanear a impropriedade verificada. 
b) Providenciar a reciclagem dos conhecimentos dos agentes responsáveis 
pelos atos pertinentes à execução financeira e orçamentária da Unidade, 
incluindo ações relativas à apropriação e pagamento de despesa. 
2.1.1.10 - Seja feita uma análise do caso apontado e tomadas as medidas 
administrativas cabíveis (servidor sem receber vantagem por 
enquadramento legal diverso). 
2.1.1.11 -  a) Designar formalmente setor e/ou agentes para alimentar 
tempestivamente as informações relativas à execução dos contratos no 
SIASG. 
b) Providenciar capacitação do(s) agente(s) designado(s) no cumprimento 
da recomendação anterior, a fim de habilitá-lo a operar o SIASG. 
c) Realizar levantamento sobre os contratos ora vigentes a fim de 
identificar as informações de celebração/execução de contratos que 
necessitam ser atualizados no SIASG. 
2.1.1.13 -  a) Designar servidor para realizar levantamento, a partir de 
histórico da Unidade, do tempo médio necessário para instauração e 
conclusão de procedimento licitatório nas modalidades pregão, tomada de 
preços e concorrência. 
b) Incluir, entre as atribuições de fiscal de contratos, o dever de comunicar 
ao setor competente a proximidade do fim da vigência do contrato 
fiscalizado. A comunicação deve se dar em data ligeiramente anterior 
àquela que inicia o intervalo tempo identificado por meio do cumprimento 
da recomendação anterior, a fim de permitir a continuidade de prestação de 
serviços, caso seja interesse da Administração. 
c) Ao final de cada exercício, produzir, documento que consigne 
planejamento de compras da Unidade para o exercício seguinte. Tal 
documento deve contemplar as necessidades usuais da Unidade, em 
termos quantitativos, e, ainda, estabelecer cronograma das aquisições, 
levando em consideração as vigências dos contratos de fornecimento de 
bens e serviços de freqüente demanda. 
d) Estabelecimento de lista de verificação que contemple informações 
relevantes dos documentos orçamentários e financeiros, de forma que a 
haver certificação, prévia ao lançamento no SIAFI, de campos como o 
plano de trabalho, o contrato, o processo, a modalidade de licitação, dentre 
outros. 
2.1.1.16 -  Que sejam envidados mais esforços, em acordo com o órgão 
central, que permitam a criação dos indicadores de desempenho. 
2.1.1.19 -  Sejam feitos estudos para atuar sobre os pontos apontados, 
elaboradas formas de aprimoramento dos controles internos e tomadas 
providências para implementá-las. 
2.1.1.21 -  a) Ao final de cada exercício, produzir, documento que 
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consigne planejamento de compras da Unidade para o exercício seguinte. 
Tal documento deve contemplar as necessidades usuais da Unidade, em 
termos quantitativos, e , ainda, estabelecer cronograma das aquisições, 
levando em consideração as vigências dos contratos de fornecimento de 
bens e serviços de freqüente demanda. 
b) Promover capacitação dos servidores que atuam na condução  de 
processos licitatórios a fim de habilitá-los adotar procedimentos adequados 
à atividade e, ainda, garantir que tenham conhecimento sobre as 
implicações administrativas, cíveis e penais da aquisição de bens/serviços 
sem licitação e contrato (ou sua dispensa/inexigibilidade). 
2.1.1.23 -  Deve ser providenciada a inclusão no SISAC para os casos 
apontados, quanto às admissões: 
Matrícula SIAPE Nº 1114424, Matrícula SIAPE Nº 1300026, Matrícula 
SIAPE Nº 1347990, Matrícula SIAPE Nº 1437310. Quanto à instituição de 
pensão: - Instituidor de pensão de Matrícula SIAPE Nº 0002729, 
beneficiário de pensão de Matrícula nº 04870751. 
2.1.1.24 -  Providenciar a reciclagem dos conhecimentos dos agentes 
responsáveis pelos atos pertinentes à execução financeira e orçamentária 
da Unidade, incluindo ações relativas à inscrição de restos a pagar não 
processados. 
2.1.1.25 -  a) Realizar o levantamento de todos os fornecimentos de bens e 
serviços que estão sendo prestados a essa Unidade e providenciar, com 
urgência, procedimento licitatório para aquelas que se encontram sem 
cobertura contratual 
b) Ao final de cada exercício, produzir, documento que consigne 
planejamento de compras da Unidade para o exercício seguinte. Tal 
documento deve contemplar as necessidades usuais da Unidade, em 
termos quantitativos, e , ainda, estabelecer cronograma das aquisições, 
levando em consideração as vigências dos contratos de fornecimento de 
bens e serviços de freqüente demanda 
c) Promover capacitação dos servidores que atuam na condução  de 
processos licitatórios a fim de habilitá-los adotar procedimentos adequados 
à atividade e, ainda, garantir que tenham conhecimento sobre as 
implicações administrativas, cíveis e penais da aquisição de bens/serviços 
sem cobertura contratual. 
d) Ao final de cada exercício, produzir, documento que consigne 
planejamento de compras da Unidade para o exercício seguinte. Tal 
documento deve contemplar as necessidades usuais da Unidade, em 
termos quantitativos, e , ainda, estabelecer cronograma das aquisições, 
levando em consideração as vigências dos contratos de fornecimento de 
bens e serviços de freqüente demanda 
 

Justificativas da unidade interna responsável 
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
Superintendência Federal de Agricultura no Amazonas 

Justificativas para o não atendimento  
2.1.1.1 e 2.1.1.9 - Em alguns setores da SFA/AM os papéis estão sendo destinados a recipientes diferentes 
daqueles destinados aos demais lixos, porém não há uma separação dos outros lixos. Estamos avançando 
nessa recomendação. 
2.1.1.2 e 1.1.1.22 -  Ainda não foram obtidos resultados satisfatórios referentes a essa recomendação, pois os 
últimos equipamentos recebidos do MAPA/Brasília, não privilegiam essa recomendação. 
2.1.1.3, 2.1.1.5, 2.1.1.12 e 2.1.1.17 - Os resultados ainda não apareceram, mas buscaremos atendimento a 
essa recomendação no presente exercício. 
2.1.1.4 -  Dificuldade  na indicação pelo SAES, de um profissional que analise a situação dos ambientes de 
trabalho dos servidores desta SFA/AM. 
2.1.1.6 -. Nenhum resultado positivo foi obtido, pois as contratações são realizadas pelo MAPA/Brasília e 
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não houve e nem se cogita concurso para este exercício. 
2.1.1.7 e 2.1.1.18 - a) Designou-se um servidor para acompanhar cada convênio existente. 
b) Com a vinda do servidor da SFA/CE, houve análise de um único convênio que existia naquela ocasião 
MAPA/SEPROR nº 01/2008 e houve aprendizagem por parte de servidores desta Unidade de algumas 
situações analisadas. 
c) Essa recomendação vem sendo adotada. 
d) A convenente tem atendido em parte tais cobranças, incluindo-se o ressarcimento aos cofres públicos de 
recursos financeiros definidos pela gestão de prestação de contas dos recursos repassados. 
2.1.1.8 - a) Tem-se orientado à Seção Financeira, que processe com antecedência os empenhos para 
liquidação no período, porém algumas faturas chegam no final do exercício o que dificulta sua liquidação. 
b) Embora não houvesse treinamento para a área financeira, a chefe do setor é bastante experiente e foi 
solicitado a ela que qualquer dúvida se dirigisse à COF/Brasília de modo a executar  com segurança todos os 
serviços daquele setor. Há, no entanto, necessidade de capacitação de servidores, principalmente para 
conhecimento das normas existentes. 
2.1.1.10 - A Seção Geral de Pessoas da SFA/AM, informou que ainda não foram definidos os fundamentos 
quanto a concessão das aposentadorias, visto que o servidor possui outra aposentadoria em outro órgão 
público. 
2.1.1.11 - a) Mesmo com as providências tomadas ainda há dificuldades de lançamentos no sistema SIASG. 
b) O MAPA/Brasília ainda não elaborou calendário de cursos a ser realizado este ano. Como consta de 
solicitação nossa e de outras SFA’s na pré-proposta orçamentária de 2012, acreditamos que nossos 
servidores serão treinados este ano. 
c) Foram realizadas licitações para contratações de serviços que estavam em situações irregulares, sendo que 
esses novos contratos estão registrados no SIASG. Parte desta recomendação já está sendo atendida. 
2.1.1.13 -  Essas recomendações estão sendo atendidas em parte, mas estamos empenhados, ainda neste 
exercício, atender na sua totalidade essas recomendações. 
2.1.1.16 - Ainda não obtivemos sucesso na implantação de indicadores de desempenho para esse programa, 
pois ainda não houve disponibilização pelo órgão central desses indicadores. 
2.1.1.19 - Devido à falta de recursos humanos torna-se difícil o atendimento a essa recomendação. 
2.1.1.21 - Foi elaborado pela Seção de Material e Patrimônio planilha consignando planejamento para 
aquisição de material, seu quantitativo e previsão de valores, destinado ao exercício seguinte, porém há a 
necessidade de treinamento nesta área para que possamos atuar dentro das normas estabelecidas e assim 
atender essa recomendação. 
2.1.1.23 - Providências foram tomadas para cumprimento das recomendações. 
2.1.1.24 - Há uma previsão de treinamento para 2012 para servidores que atuam nessa área, visto que 
exercício anterior não houve nenhum tipo de treinamento devido ao contingenciamento de despesas imposto 
pelo governo federal. 
2.1.1.25 -  Esta SFA/AM ainda não realizou licitação para aquisição de telefonia por falta de interesse das 
empresas operadoras no estado, e o NAJ não analisa o processo com apenas um orçamento. 
Quanto às outras recomendações deste item já foram explicadas nas respostas anteriores, como falta de 
capacitação para os ocupantes de cargos (funções gratificadas), pois na sua maioria foram indicados no 
exercício anterior.  
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17. Declaração do contador responsável pela unidade jurisdicionada atestando que os 
demonstrativos contábeis (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e a 
Demonstração das Variações Patrimoniais, previstos na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964) 
refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade 
jurisdicionada que apresenta relatório de gest 
 

 

DECLARAÇÃO DO CONTADOR 

Denominação completa (UJ): Código da UG: 
SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE AGRIC. PEC. E ABASTECIMENTO 

– SFA/AM 
130090 

 
 

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do Sistema Siafi (Balanços 
Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais, previstos na Lei 
n.º 4.320, de 17 de março de 1964), relativa ao exercício de 2011 refletem adequada e integralmente a 
situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de 
Gestão. 

 
Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração. 

 
Local Brasília, DF Data 31 DE DEZEMBRO DE 2011 

Contador 
Responsável 

Alberto Jerônimo Pereira CRC nº 006624/T–8 GO 
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