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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

COORDENACAO DE ANALISE E MONITORAMENTO DE INFORMACOES ESTRATEGICAS
Esplanada dos ministérios, Bloco D,, Anexo, 2º andar, ala A, sala 238 - Bairro Zona Cívico

Administrativa,, Brasília/DF, CEP 70043-900
Telefone: (61) 3218-2207 e Fax: - http://www.agricultura.gov.br

 

Ofício-Circular nº 1/2018/CAMOE/CGIE/MAPA/SDA/MAPA

Brasília, 23 de agosto de 2018

Aos Responsáveis pelo SISBOV junto às Superintendências Federais de Agricultura
 

 

Assunto: Alteração de procedimentos em pareceres CEAS

Referência:  Processo 21000.032203/2018-72.

 

Prezados Senhores

 

      A CAMOE, com base no histórico dos processos de analise de auditorias, onde
foram observados raríssimos casos de divergências entre pareceres sobre um mesmo relatório, por
realizar uma nova checagem  com vistas a publicação na Lista Traces e  buscando racionalizar os
recursos humanos nas a vidades inerentes ao SISBOV, decide alterar o procedimento de análise de
relatórios de auditoria em ERAS pelos par cipantes do Comitê Estadual de Assessoramento do SISBOV
(CEAS).             

      Desta maneira, passa a exigir apenas um parecer CEAS sobre relatório de auditoria
em ERAS. Esse parecer único deverá ser emi do por um Auditor Fiscal Federal Agropecuário
pertencente ao CEAS, mantendo o atual trâmite de encaminhamento, onde o mesmo é digitalizado
junto ao relatório ou encaminhado no mesmo processo SEI.

       Os responsáveis pelo SISBOV nas Superintendências Federais de Agricultura devem
publicizar o presente Oficio Circular entre os demais componentes do CEAS.

 

              Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE ORIO BASTOS, Coordenador(a), em
23/08/2018, às 17:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,§ 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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5318154 e o código CRC 4D335C64.
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