
Portaria SE n. 1.258, 
de 1 de junho de 2017. 

GT- CEPLAC 

Coordenação-Geral de Desenvolvimento 

Institucional
Secretária-Executiva do MAPA

Brasília, 4 de setembro de 2017



OBJETIVOS:  

Apresentar Relatório Final do GT – CEPLAC 
(Portaria SE nº 1.258/2017); 

Determinações de Alinhamento Estratégico                  
do MAPA para a CEPLAC

(Portaria MAPA n º 2.088 do MAPA). 



Metodologia

Portaria SE nº 
1.258/2017



Importância 

Político-

econômica 

Regional do 

Dept. 

CEPLAC 

(SG.1)

Conclusões do GT- CEPLAC

Plano de Crescimento Sustentável da Lavoura Cacaueira

com previsão de aumento da produção em de 100 mil ton.

até 2021:

.Dependente de políticas complementares ao crédito rural;

.Modernização e interligação do Banco de Germoplasma

em projeto pelo Fundo Verde do Clima;

.ATER com envolvimento de diversos atores (IFs; SENAR;

Universidades, etc);

.Reestruturação do FUNGECAU Decreto nº 86.179/1981



Atuação 

Institucional (SG.2): 

Relacionamento com 

outras instituições, 

integrações e parcerias; e, 

possíveis sombreamentos 

de funções com outras 

instituições.

Conclusões do GT- CEPLAC:

Atuação da nova CEPLAC:

. Termo de Referência para o  do PCT- IICA/MAPA 

para as definições legais do novo marco jurídico-

institucional;

. Integração das linhas de pesquisa com Planos Anuais 

de trabalho desenhados  a partir das demandas 

apresentadas pela Câmara Setorial do Cacau;

. Desenvolvimento de sistemas de informação e de 

gestão da biossegurança para a cadeia produtiva do 

cacau e dos sistemas agroflorestais. 



Novos Projetos 

CEPLAC - 2017

Serviço Florestal 
Brasileiro – SFB

World Cocoa
Foundation - WCF

Fundo Verde do 
Clima

Green Bonds -
MDIC

South-South 
Cooperation

Univ. Fed Sul da 
Bahia – UFSB

Centro de Inovação 
do Cacau – CIC

Univ Est. De Santa 
Cruz – UESC

Institutos Federais 
– IFs

Governos Estaduais

CEPLAC:

Biomas

Atlântico e 

Amazônico



III - Instalações 

e Bens 

Patrimoniais 

Móveis (SG.3)

Conclusões do GT – CEPLAC:

Relatório da CGRL/DA/SE com levantamento

integral da situação dos Bens Patrimoniais

Móveis da CEPLAC.



IV - Recursos 

Humanos (SG.4)

Conclusões do GT – CEPLAC:

1- Relatório da CGAP/DA/SE com levantamento

integral da situação dos Recursos Humanos da

CEPLAC.

2- Nota Técnica CGAP para o Ministério do

Planejamento questionando sobre a realização do

concurso público para a Carreira de C&T ( Lei nº

12.702, de 7 de agosto de 2012);



PORTARIA 

2.088/2017

O MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, EM EXERCÍCIO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, 

parágrafo único, inciso II, da Constituição Federal, tendo em vista a subdelegação que consta na Portaria nº 142, de 1º de agosto de 2017, publicada no 

Diário Oficial da União de 2 subsequente, e conforme o Decreto nº 8.852, de 20 de setembro de 2016, publicado no DOU de 21 de setembro de 2016, na 

Portaria SE nº 1.258, de 1º de junho de 2017, publicado no DOU de 2 de junho de 2017, e o que consta no Processo SEI nº 21000.026425/2017-75, 

resolve: 

Art. 1º Aprovar as conclusões e sugestões apresentadas no Relatório Final do Grupo de Trabalho do Departamento da Comissão Executiva do Plano da 

Lavoura Cacaueira – CEPLAC, da Secretaria Executiva, instituído pela Portaria SE nº 1.258, de 1 de junho de 2017.

Art. 2º Instituir a Comissão Gestora de Implantação do Plano de Trabalho do Departamento da CEPLAC com a finalidade de elaboração do Termo de 

Referência e Edital, no âmbito do Projeto de Cooperação Técnica – BRA/IICA/16/001, para a contratação de consultoria especializada com o objetivo de 

formatação do marco organizacional do Departamento CEPLAC.

§ 1º A Comissão Gestora de Implantação do Plano de Trabalho da CEPLAC será composta pela Coordenação-Geral de Desenvolvimento Institucional 

CGDI e a Diretoria da CEPLAC.

§ 2º Fica estabelecido o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da data de publicação desta Portaria, para conclusão dos trabalhos e apresentação 

do Termo de Referência e Edital.

Art. 3º Autorizar o Departamento da CEPLAC a elaborar o plano de comunicação e divulgação do Relatório Final do Grupo de Trabalho da CEPLAC.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

EUMAR ROBERTO NOVACKI

Ministro de Estado da Agricultura,

Pecuária e Abastecimento, em Exercício



. Elaboração de Termo de Referência e Edital para a formatação

institucional e jurídica do novo modelo organizacional do Dept. CEPLAC,

a ser contratado pelo PCT/IICA/SE/MAPA

. Pesquisa de situação atual dos Bancos de Germoplasma (p. 67);

. Detalhamento do Plano de Crescimento Sustentável da Cadeia Produtiva

do Cacau. (Incluindo o detalhamento do plano de ampliação de

introdução do Cacau nas áreas degradadas com a nova parceria com o

Serviço Florestal Brasileiro-SFB/MMA);



. Publicação do Edital do Tricovab pela CEPLAC 

<http://www.ceplac.gov.br/restrito/lerNoticia.asp?id=2455>

. Plano de trabalho de pesquisa aplicada anual a ser submetido à Câmara 

Setorial do Cacau/MAPA;

. Estudos para a redefinição do delivery do novo serviço público de ATER em 

complementaridade com o documento Modelo de Assistência Técnica 

Multiplayer;



. Adequação do Planejamento Estratégico da CEPLAC 2012-2022 

com foco para a unidade das bacias hidrográficas e sistemas 

agroflorestais, com treinamento dos servidores;

. Plano para aumentar a execução orçamentária para até 50% do valor 

dos gastos com pessoal, por meio da participação em parcerias com 

contrapartidas não-financeiras e recebimento de doações 

internacionais (adequação de marco jurídico-institucional) com os 

projetos do Fundo Verde, World Cocoa Foundation - WCF e outros;

. Execução dos planos firmados com a UFSB – Universidade Federal 

do Sul da Bahia e com a Biofábrica para a produção de mudas 

selecionadas.











Obrigada!

Coordenação-Geral de Desenvolvimento Institucional (CGDI)

Ed. Sede, sala 400 – 3218-2587

cgdi@agricultura.gov.br


