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_______________________________________________ 
Análise Gerencial 

 

Senhor Coordenador-Geral,  

 

Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço n.º 201701026, e consoante 

o estabelecido na Seção III, Capítulo VII da Instrução Normativa SFC n.º 01, de 

06/04/2001, apresentamos os resultados dos exames realizados sobre a prestação de 

contas anual apresentada pela Secretaria Executiva - Ministério do Meio Ambiente. 

 

1. Introdução 

 

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 17 de abril a 29 de junho de 2017, 

por meio de testes, análises e consolidação de informações coletadas ao longo do 

exercício sob exame e a partir da apresentação do processo de contas pela unidade 

auditada, em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público 

Federal. 

Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames. 

O Relatório de Auditoria encontra-se dividido em duas partes: Resultados dos Trabalhos, 

que contempla a síntese dos exames e as conclusões obtidas; e Achados de Auditoria, que 

contém o detalhamento das análises realizadas. Consistindo, assim, em subsídio ao 

julgamento das contas apresentadas pela Unidade ao Tribunal de Contas da União – TCU. 
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2. Resultados dos trabalhos 

 

De acordo com o escopo de auditoria firmado, por meio da Ata de Reunião realizada em 

17/11/2016, entre SFC/DI/CGIMA - Coordenação-Geral de Auditoria das Áreas de 

Integração Nacional e Meio Ambiente e a SecexAmbiental, foram efetuadas as seguintes 

análises: 

 

2.1 Avaliação da Conformidade das Peças 

Em atendimento ao que estabelece a Portaria TCU nº 59/2017, foi realizada a análise do 

Relatório de Gestão referente à prestação de contas anual da Secretaria Executiva 

(SECEX) do Ministério do Meio Ambiente (MMA), exercício 2016, inserido no Sistema 

de prestação de contas dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal ao TCU 

–  e-Contas –, por meio da qual se verificou que a Unidade elaborou as peças demandadas 

pelas normas do Tribunal de Contas da União para o exercício de 2016.  

Verificou-se assim, que as peças apresentadas contemplam os formatos e os conteúdos 

obrigatórios, nos termos da Decisão Normativa TCU nº 154, de 19 de outubro de 2016, e 

da Decisão Normativa TCU nº 156, de 30 de novembro de 2016. 
 ##/Fato## 

 

2.2 Avaliação dos Resultados Quantitativos e Qualitativos da Gestão 

Em função dos trabalhos de acompanhamento da gestão realizados por esta Coordenação-

Geral de Auditoria das Áreas de Integração Nacional e Meio Ambiente - CGIMA, o 

escopo da auditoria, no que se refere a avaliação dos resultados quantitativos e 

qualitativos da gestão, concentrou-se na avaliação dos resultados obtidos pelos seguintes 

trabalhos de auditoria: 

• Gestão do Programa Bolsa Verde, cuja responsabilidade é da Secretaria de 

Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável – SEDR; e  

• Ações para eliminação dos lixões no âmbito da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, cuja responsabilidade é da Secretaria de Recursos Hídricos e Qualidade 

Ambiental. 

Gestão do Programa Bolsa Verde 

O Programa Bolsa Verde caracteriza-se pela transferência de renda com condicionantes 

sociais e ambientais. Os principais objetivos desse Programa, de acordo com a Lei nº 

12512, de 14 de outubro de 2011, que instituiu o Programa de Apoio à Conservação 

Ambiental, são:  

 

1) incentivar a conservação dos ecossistemas (manutenção e uso sustentável);  

2) promover a cidadania e melhoria das condições de vida;  

3) elevar a renda da população em situação de extrema pobreza que exerça atividades de 

conservação dos recursos naturais no meio rural; e  

4) incentivar a participação dos beneficiários em ações de capacitação ambiental, social, 

técnica e profissional. 

São elegíveis para o Programa as famílias em situação de extrema pobreza, assim 

consideradas aquelas cuja renda per capita não supera R$85,00 mensais, inscritas no 

Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e que 

desenvolvem atividades de conservação nas áreas rurais prioritárias definidas pelo 
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Comitê Gestor do Programa, que tenham cobertura vegetal em conformidade com a 

legislação ambiental ou estejam em processo de regularização ambiental.  

Inicialmente foi realizado um trabalho de avaliação da gestão do PBV. Os resultados 

dessa avaliação foram apresentados no Relatório nº 201600219 que trazia como principal 

fragilidade questões relacionadas à ausência de dados sobre os resultados alcançados pelo 

Programa. 

Dessa maneira, há de se destacar o avanço do Programa quanto à obtenção e divulgação 

desses resultados, haja vista a publicação, em junho de 2017, dos seguintes relatórios de 

monitoramento contendo dados sobre a execução do Programa: a) Relatório do 

Monitoramento Socioeconômico 2014; b) Relatório do Monitoramento Socioeconômico 

2015; c) Relatório do Monitoramento da Cobertura Vegetal 2015; d) Relatório do 

Monitoramento da Cobertura Vegetal 2016. Outro encaminhamento essencial para o 

acesso aos dados do monitoramento ambiental está vinculado a entrada em produção do 

Programa SISBOLSAVERDE, em fase iminente de lançamento. 

Segundo o Ministério do Meio Ambiente, os relatórios de monitoramento apresentam 

avanços importantes como o grande impacto causado pelo Programa nas condições de 

vida das famílias beneficiadas, o aumento da renda per capta das famílias em torno de 

42%, a retirada de 18,7 mil famílias da situação de extrema pobreza, e a diminuição da 

área desmatada conforme demonstrado no gráfico abaixo: 

 

Outro estudo, que apesar de não ter sido validado pela equipe de auditoria, e que foi 

apresentado pelo Ministério em resposta ao relatório preliminar de auditoria, trazendo 

informações relevantes sobre as conquista do Programa Bolsa Verde, foi o elaborado por 

pesquisadores do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais 

(CEMADEN), vinculado ao Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e 

Comunicações, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), da “Norwegian 

School of Economics”, da “University of Sussex”, da “University of Maryland” e da 

“London School of Economics”, com financiamento do “The Research Council of 

Norway”. Esse estudo intitulado “Avaliação do Programa Bolsa Verde como incentivo 

para diminuição do desmatamento em áreas de relevância para conservação na 

Amazônia” conclui preliminarmente que “...o Programa Bolsa Verde reduz o 

desmatamento em áreas rurais não visadas por outras políticas existentes e que, quanto 

maior o número de beneficiários, maiores os impactos na diminuição do desmatamento”, 
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baseado na constatação de que nas áreas beneficiadas pelo Bolsa Verde houve redução de 

30% nas taxas do desmatamento, em comparação com a média histórica medido nas 

próprias áreas, e que a redução foi ainda maior, com queda de 36%, quando se considera 

exclusivamente os assentamentos de reforma agrária. 

Dando continuidade na avaliação do Programa Bolsa Verde (PBV) foi realizado 

cruzamento de dados dos beneficiários do Programa com outros Sistemas Informatizados 

Institucionais dos Órgãos de Governo. Além disso, também foi realizado o cruzamento 

dos dados dos potenciais beneficiários, com a finalidade de realizar uma análise 

preventiva e evitar a inclusão de beneficiários inelegíveis ao PBV. 

O referido cruzamento identificou possíveis problemas cadastrais dos beneficiários e dos 

potenciais beneficiários, e inconsistências na concessão dos benefícios já concedidos.  

Em relação aos beneficiários que já recebem o benefício, de um total de 48.012, e dos 

potenciais beneficiários, de um total de 67.008, foram constatadas as seguintes 

ocorrências: 

• Divergências entre os dados cadastrais dos beneficiários e dos potenciais 

beneficiários do Programa Bolsa Verde e os respectivos registros no Cadastro de 

Pessoas Físicas da Secretaria da Receita Federal e no Cadastro Único para 

Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). 

• Possível ocorrência de beneficiários ou de potenciais beneficiários que não 

atendem aos requisitos do Programa. 

• Existência de beneficiários ou potenciais beneficiários que residem em Unidade 

da Federação (UF) distinta da UF de sua área de proteção registrada no cadastro 

do PBV, conforme dados do CadÚnico ou RAIS. 

Os detalhamentos das inconsistências verificadas constam dos itens 1.1.1.2 a 1.1.1.4 do 

presente Relatório. 

Do exposto, efetuados os aprimoramentos necessários nos mecanismos de controle e 

monitoramento, principalmente no que se refere ao cadastro de beneficiários e potenciais 

beneficiários, entende-se relevante a continuidade do Programa Bolsa Verde para a 

contribuição do alcance das metas de desmatamento, e como forma de execução dos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável relacionados à extinção da pobreza em todas 

as suas formas, e em todos os lugares; e com a proteção, recuperação e promoção do uso 

sustentável dos ecossistemas terrestres, caso o resultado dos estudos venham a ser obtidos 

de forma conclusiva. 

Ações para Eliminação dos Lixões 

 

A Lei nº 12.305/2010 que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, 

disponibilizou instrumentos importantes para permitir o avanço necessário ao País no 

enfrentamento dos principais problemas ambientais, sociais e econômicos decorrentes do 

manejo inadequado dos resíduos sólidos e concedeu prazo de até 4 (quatro) anos após a 

data de sua publicação para materializar a disposição final ambientalmente adequada dos 

rejeitos e consequente eliminação dos “lixões” e aterros controlados, substituindo-os por 

aterros sanitários. 

A fim de avaliar a atuação do Ministério do Meio Ambiente no cumprimento da meta de 

eliminação dos “lixões” frente às responsabilidades da União na implementação da PNRS 

foi realizada pela CGU ação de controle avaliativa.  
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Considerando que o sucesso na implementação de uma política depende da estratégia 

adotada bem como da correta definição da estrutura necessária a sua efetivação, foram 

analisados, os seguintes aspectos, dentre outros: atual estágio da revisão do Plano 

Nacional de Resíduos Sólidos, apoio aos entes federados para a elaboração dos planos de 

resíduos sólidos, definição de responsabilidades dentro da PNRS, desenvolvimento e 

implementação do Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos 

(Sinir) e fortalecimento dos consórcios públicos. 

As análises realizadas resultaram na identificação de fragilidades consignadas no 

Relatório de Auditoria nº 201602951, encaminhado ao gestor em 03 de julho de 2017, e 

permitiram concluir que não houve os avanços esperados em relação aos objetivos, metas 

e diretrizes da PNRS. As principais fragilidades identificadas foram: 

• Ausência de formalização do Plano Nacional de Resíduos Sólidos; 

• Descontinuidade no aporte de recursos aos entes federados e aos consórcios 

públicos para a elaboração de planos de resíduos sólidos; 

• Versão atual do Sinir não atende ao previsto no Decreto nº 7.404/2010 por não 

fornecer as estatísticas, indicadores e demais informações que permitam o 

adequado monitoramento, a fiscalização e a avaliação dos resultados da gestão 

dos resíduos sólidos urbanos e da implementação da PNRS; 

• Ausência de ações atuais de incentivo à formação de consórcios de manejo de 

resíduos sólidos; 

• Baixa efetividade nas capacitações realizadas pelo MMA; 

• Ausência de clareza no papel dos agentes responsáveis pela implementação da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

Quanto ao Plano Nacional de Resíduos Sólidos, verificou-se que a ausência da sua 

formalização fragiliza a implementação da PNRS, pois se trata de documento de 

fundamental importância para a sua estruturação e para a definição dos responsáveis pela 

implementação. Sobre o assunto, foi observado que a versão preliminar, elaborada em 

2012, não foi publicada em função da falta de apreciação pelo Conselho Nacional de 

Política Agrícola e que somente em 2019, ou seja, nove anos após a instituição da PNRS, 

é que se tem a perspectiva de se ter um Plano Nacional aprovado e válido. 

Em relação ao apoio aos entes federados e consórcios para a elaboração dos planos de 

resíduos sólidos restou evidenciada a descontinuidade no aporte de recursos pela União.  

Segundo informações do MMA, atualmente, apena foram doze os estados que concluíram 

seus respectivos planos estaduais (45%) e 2.325 municípios declararam possuir Planos de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (http://www.mma.gov.br/mma-em-

numeros/residuos-solidos).  

No que se refere ao Sinir, que é o Sistema destinado a coletar, sistematizar e disseminar 

dados relativos ao gerenciamento de resíduos sólidos e a fornecer estatísticas, indicadores 

e demais informações para a avaliação dos resultados da gestão dos resíduos sólidos e da 

implementação da PNRS, verificou-se que a versão atual do Sistema não atende às 

exigências de informações previstas no Decreto nº 7.404/2010 e tampouco cumpre suas 

finalidades.  

No desenvolvimento da nova versão do Sinir, foram identificadas fragilidades na 

execução de contrato firmado com a CPAI/UnB com a finalidade de desenvolver 

melhorias para o Sistema, expondo o contrato a riscos e, diante de limitações técnicas e 

jurídicas, não foi possível firmar aditivo de prazo para a conclusão do objeto, tendo o 

MMA optado por internalizar o desenvolvimento do Sistema, com aproveitamento dos 

produtos elaborados pela UnB até o término do contrato, postergando-se a conclusão do 

mesmo para 2018. Entretanto, a Secretaria de Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental 
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carece de infraestrutura de tecnologia da informação para dar andamento ao 

desenvolvimento do Sinir. 

No que concerne ao apoio aos consórcios públicos, restou evidenciada também a 

descontinuidade na implementação de ações de incentivo, como as relativas à elaboração 

de estudos de regionalização para a gestão integrada de resíduos sólidos. 

As análises realizadas pela CGU evidenciaram ainda que as capacitações em resíduos 

sólidos oferecidas pelo MMA apresentaram baixo aproveitamento nos cursos ofertados, 

sendo que no entendimento da CGU, ações conjuntas de capacitação pelos entes 

responsáveis pela implementação da PNRS seriam mais eficazes e aproveitariam melhor 

os recursos disponíveis. 

Outro ponto sensível identificado pela CGU foi quanto à falta de clareza dos papéis dos 

entes responsáveis pela implementação da Política, verificando-se a necessidade de 

definição e formalização das responsabilidades envolvidas.  

Nesse cenário de tímidos avanços nas ações de implementação da PNRS, observou-se 

que falta um longo caminho a percorrer para a completa eliminação dos lixões e 

implementação da disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Segundo 

informado pelo MMA, cerca de 3.355 municípios ainda não dispõem de infraestrutura de 

aterro sanitário, ou seja, 60% dos municípios brasileiros. 

Ainda segundo o “Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2015”, divulgado em 2016 

pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais – 

Abrelpe, a prática de disposição final inadequada de resíduos sólidos urbanos ainda ocorre 

em todas as regiões e estados brasileiros, e 3.326 municípios ainda fazem uso de locais 

impróprios, ou seja, 59,71% dos municípios ainda dispõem de lixões e de aterros 

controlados e recebem mais de 82.000 toneladas de resíduos por dia, com elevado 

potencial de poluição ambiental. 

A baixa execução orçamentária e financeira nos programas temáticos Resíduos Sólidos 

(2067) e Qualidade Ambiental (2083) em relação às ações destinadas a implementação 

da PNRS, bem como a perda de relevância do tema resíduos no planejamento 

governamental de longo prazo também contribuíram para os poucos avanços na 

implementação da PNRS e não atingimento da meta de eliminação dos lixões e aterros 

controlados. 

Foi verificada ainda a baixa efetividade nas ações desenvolvidas anteriormente, que, em 

parte, podem ser atribuídas à baixa execução orçamentária e financeira e, à multiplicidade 

de atores executando diversas ações conjuntamente e sem a devida coordenação de 

esforços e comunicação para aproveitamento das capacidades desenvolvidas por cada um 

(MMA, Ministério das Cidades, Ministério da Saúde e Ministério do Trabalho e 

Emprego). 

Na avaliação da CGU, o Governo Federal não tem cumprido satisfatoriamente suas 

responsabilidades na implementação da PNRS, pois não existe Plano Nacional válido, o 

Sistema Sinir ainda não foi finalizado, há descontinuidade no aporte de recursos para a 

elaboração dos planos e para apoio aos consórcios públicos de resíduos sólidos, existem 

deficiências nas ações de capacitação e falta de clareza nas responsabilidades dos agentes 

envolvidos na implementação. Dessa forma, não se obteve ainda o avanço esperado e 

necessário para a completa eliminação dos lixões. 

Nesse contexto, entende-se que o Comitê Interministerial da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos deveria ter uma atuação mais presente, acompanhando e deliberando 

com mais frequência acerca das estratégias de implementação e das ações necessárias ao 

atingimento dos objetivos e metas a serem atingidos. 
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Nesse sentido, as seguintes recomendações foram dirigidas, por meio do Relatório nº 

201602951, ao Comitê: 

 

• Avalie e discuta, com fundamento nas análises e estudos elaborados pelo Grupo Técnico 

nº 6, proposta comum para fomento das linhas de financiamentos para a elaboração de 

Planos de Resíduos Sólidos; 

 

• Discuta, delibere e encaminhe formalmente à Secretaria de Orçamento Federal 

solicitação para suprir as necessidades orçamentárias de implementação da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos com fundamento nos estudos realizados no âmbito da 

revisão do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, a fim de subsidiar a elaboração da peça 

orçamentária e contemplar as reais necessidades de investimentos que estimulem avanços 

na implementação da Política; 

 

• Avalie e discuta, com fundamento nas análises e estudos elaborados pelo Grupo Técnico 

nº 6, proposta comum para fomento das linhas de financiamentos para os consórcios de 

resíduos sólidos. 

 

• Discuta e delibere sobre a possibilidade de elaboração de um Plano de Capacitação, em 

conjunto com o Ministério das Cidades e a FUNASA, a fim de evitar duplicidade de 

esforços e melhorar a eficiência e eficácia dos cursos ofertados. 

 

Diante do exposto, considerando a competência da Secretaria Executiva de supervisionar, 

acompanhar e avaliar os programas e as ações do Ministério, é fundamental para o avanço 

da PNRS, que a SECEX apoie a Secretaria de Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental 

nas ações de execução da Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

 

Considerando recomendação da CGU para que a Secretaria Executiva apoiasse a 

Secretaria de Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental no desenvolvimento do Sinir, 

que constou no Relatório Preliminar de Auditoria, a Coordenadora-Geral de Tecnologia 

da Informação do MMA, por intermédio do Memorando nº 50347/2017-MMA, 

encaminhado pelo Ofício nº 50276/2017-MMA, de 18/07/2017, manifestou-se conforme 

a seguir: 

 

“2  Foi elaborado cronograma acordado entre os representantes da CGTI e 

da SRHU: 

Etapa 1 (até 02/08/2017) – Disponibilização das planilhas para os estados 

1. Liberação das senhas de acesso ao portal (CGTI – 18/07) 

2. Entrega das planilhas personalizadas por estado (SRHU – 19/07) 

3. Entrega do formulário integrado ao portal SINIR (CGTI – 21/07) 

4. Reunião de entrega do formulário (CGTI/SRHU – 21/07/ 10:00h) 

5. Teste e Homologação do formulário (SRHU – 24 A 26/07) 

6. Reunião final de entrega do formulário (CGTI/SRHU – 26/07 / 15:00h) 

7. Liberação final do portal em produção (CGTI – 02/08) 

 

Etapa 2 (03/08/17 a 30/10/2017) – Construção do BI com as informações: (CGTI/SRHU) 

• SINIS (ministério das cidades) 

• Ibama 

• Planilha dos estados 

 

Etapa 3 (01/11/2017 a 31/03/2018) – Módulo II do SINIR (CGTI/SRHU) 

Etapa 4 (01/04/2018 a 30/08/2018) – Criação de indicadores (SRHU) 

Etapa 5 (março/2019) – Readequação da Infraestrutura e Sistema (CGTI)” 
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De acordo com a resposta acima, a Secretaria Executiva, por meio da Coordenação de 

Tecnologia da Informação, já está prestando o apoio necessário à SRHQ para a elaboração 

do Sistema Sinir, conforme cronograma pactuado entre as duas áreas. Destaque-se ainda 

que o cronograma ora apresentado está alinhado com as datas pactuadas entre a SRHQ e 

o TCU para a conclusão do Sistema Sinir.  

 

Outra recomendação da CGU que também constou do Relatório Preliminar de Auditoria 

foi para que a Secretaria Executiva promovesse a estruturação do Comitê Interministerial 

da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Em resposta ao Relatório Preliminar, a SRHQ 

encaminhou a seguinte manifestação: 

 

“2. Tal proposta implicaria na modificação no artigo 3º do Decreto 7.404/10, que 

estabelece a composição do Comitê Interministerial da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, atualmente composta por representantes titulares e suplente dos seguintes 

órgãos: 

I – Ministério do Meio Ambiente, que o coordenará; 

II – Casa Civil da Presidência da República; 

III – Ministério das Cidades; 

IV – Ministério do Desenvolvimento Social e do Combate à Fome; 

V – Ministério da Saúde; 

VI – Ministério de Minas e Energia; 

VII – Ministério da Fazenda; 

VIII – Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; 

IX – Ministério do Desenvolvimento, Industria e Comércio Exterior; 

X – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 

XI – Ministério da Ciência e Tecnologia; e  

XII – Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. 

 

3. Atualmente, a coordenação é feita por este Secretário, eventualmente substituído 

pela Diretora de Qualidade Ambiental e Gestão de Resíduos, e de parte dos demais 

ministérios os representantes são, em sua maioria, diretores ou coordenadores sendo 

que, na maioria das vezes comparecem seus suplentes, que são técnicos sem cargo de 

direção. 

4. A modificação proposta poderia vir a causar maiores dificuldades no 

agendamento das reuniões do referido Comitê, tendo em vista que as mesmas deveriam 

contar com a presença de (12) Secretários-Executivos. 

5. Além do fato acima exposto informo que a Casa Civil da Presidência da 

República encontra-se em fase de elaboração do novo marco do saneamento e resíduos, 

o que afetará os respectivos Decretos. Diante disso sugere-se aguardar a conclusão de 

tais medidas, para que então seja avaliada a alteração da composição do Comitê 

Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos.” 

 

De acordo com a manifestação da SRHQ, atualmente a Secretaria Executiva do MMA 

não participa do Comitê Interministerial da PNRS e, tal participação, implicaria em 

alterações normativas que poderiam causar maiores dificuldades no processo de 

agendamento e realização das reuniões do Comitê. Além disso, foi ressaltado que a Casa 

Civil da Presidência da República trabalha atualmente na elaboração de novo marco 

normativo do saneamento e de resíduos. Dessa forma, acata-se a sugestão da SRHQ, no 

sentido de aguardar a conclusão das medidas relativas ao novo marco de saneamento e 

resíduos para então avaliar a alteração da composição do Comitê. 

  #/Fato## 
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2.3 Avaliação dos Indicadores de Gestão da UJ 

A avaliação dos indicadores se concentrou na análise daqueles relacionados aos temas 

abordados por esta CGU no exercício examinado, quais sejam: a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos e o Programa Bolsa Verde. Além disso, verificou-se se houve a 

atualização desses indicadores na revisão do planejamento estratégico.  

 

POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

Trata-se da análise do indicador definido pelo MMA para avaliar a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos. Embora alguns indicadores estejam sendo revistos, de acordo com a 

Unidade, não houve alteração no indicador que avalia a implementação da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, portanto, o indicador utilizado ainda é a “Porcentagem de 

Municípios com Planos de Resíduos Sólidos elaborados”.  

 

Segundo o Relatório de Gestão – RG, referente ao exercício de 2016, o referido indicador, 

que está vinculado ao objetivo de “Promover a gestão ambientalmente adequada dos 

recursos naturais e do uso múltiplo da água”, informa a porcentagem de municípios 

brasileiros que concluíram seus respectivos planos de resíduos sólidos, indicando a 

aderência da PNRS nos municípios. 

 

Quanto à forma de cálculo e aferição do indicador a Unidade informou que esse indicador 

é calculado dividindo-se o número de municípios brasileiros que declaram ao MMA 

possuir Planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS), municipal e/ou 

intermunicipal, nos moldes da Lei nº 12.305/2010 (institui a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos – PNRS), pelo total de municípios brasileiros, incluindo o Distrito 

Estadual de Fernando de Noronha em Pernambuco e o Distrito Federal, totalizando 5.570. 

 

Da análise dos resultados verifica-se que houve uma queda no percentual de municípios 

com Planos de Resíduos Sólidos. O quadro a seguir, demonstra os resultados apresentados 

e as metas propostas: 

 

 
Fonte: Relatório de Gestão 

 

Questionado sobre o motivo da queda nos resultados do indicador, a Unidade apresentou 

as seguintes informações:  

 

“Os Planos Municipais/Intermunicipais de Resíduos Sólidos (PGIRS) são instrumentos 

previstos na Lei 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

Dessa forma, as municipalidades brasileiras foram estimuladas a elaborar esses Planos 

a partir do final de 2010. O MMA tem realizado levantamentos sobre a elaboração dos 

Planos, por meio de consulta aos órgãos estaduais de meio ambiente. O último 

levantamento, realizado por meio do Ofício Circular nº 02/2016/GAB-

DAU/SRHU/MMA, de 29 de junho de 2016, indicou a existência de 2.256 municípios, 
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contudo a população beneficiada foi sensivelmente menor (52,4%). Essa redução pode 

ser explicada pelas limitações da metodologia de coleta de dados. Trata-se de dados 

declaratórios, informados pelos municípios e consolidados pelos estados, cujas respostas 

podem ser influenciadas pelo entendimento do servidor declarante ou até pela 

conveniência da resposta. No estado do Paraná, p. ex., no ano de 2015, dos 399 

municípios existentes 324 declararam possuir PGIRS e no ano seguinte esse número caiu 

para 235. 

 

Para além das limitações inerentes a forma de coleta de dados e de pequenas 

inconsistências nos resultados, é inegável a tendência de estagnação na quantidade de 

municípios com planos de resíduos sólidos. Cabe ressaltar aqui alguns fatores que levam 

a esta estagnação.  

 

O primeiro é a ausência, nos últimos anos, de programa federal de apoio aos municípios 

e consórcios no financiamento de ações de resíduos sólidos. Esta falta de recursos 

federais em um período de crise financeira severa em municípios pode ter desestimulado 

municípios a elaborarem seus planos, que são condição para acesso a recursos federais 

em resíduos. 

 

O segundo é o clima de flexibilização dos prazos da lei, criado por conta de sucessivos 

projetos na lei no Congresso Nacional para alteração dos mesmos. Apesar de, até o 

momento, nenhum projeto destes ter sido sancionado, há notícias e entendimentos 

equivocados entre gestores municipais e sociedade em geral de que a PNRS teve seus 

prazos dilatados. 

 

O terceiro fator consiste nas enormes dificuldades técnicas e financeiras que grande 

parte dos municípios, em especial os de pequeno porte, têm apresentado para elaborarem 

seus planos com recursos próprios (financeiros e humanos).”  

 

Diante do exposto, verifica-se que o indicador utilizado apresenta fragilidades no que se 

refere à confiabilidade das fontes dos dados utilizados para o seu cálculo, já que a base 

de dados utilizada é apenas a declaração dos municípios. Observa-se ainda que o 

indicador apresenta limitações em relação à representatividade, uma vez que somente 

engloba uma parte da Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

 

Segundo informado pelo MMA, em 2015, eram utilizados ainda os indicadores 

“Progresso físico da implementação do SINIR”, “Número acumulado de Estados com 

Planos Estaduais de Resíduos Sólidos concluídos” e “Número de sistemas de logística 

reversa implantados”, entretanto os indicadores foram abandonados. 

 

Acredita-se, entretanto, que após a realização das melhorias no SINIR, com a 

possibilidade de que os Estados e os Municípios disponibilizem os dados sobre a gestão 

de resíduos sólidos do seu estado/município, o indicador se tornará mais confiável.  

 

PROGRAMA BOLSA VERDE 

 

Trata-se da análise do indicador definido pelo MMA para avaliar o desempenho do 

Programa Bolsa Verde – PBV. O referido indicador, dentro do Planejamento Estratégico 

do MMA, está relacionado ao objetivo estratégico de “Desenvolver ações de 

conservação, uso sustentável e recuperação da biodiversidade com inclusão 

socioambiental.”  
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De acordo com o Relatório de Gestão - RG, referente ao exercício de 2016, o indicador 

utilizado na avaliação do PBV é a “Manutenção de famílias beneficiárias no Programa 

Bolsa Verde”. 

 

Para a Unidade esse indicador demonstra o esforço do MMA e parceiros na manutenção 

do número de famílias beneficiárias no Programa Bolsa Verde, em especial a 

disponibilidade de recursos financeiros suficientes ao MMA para garantir esta 

manutenção.  

 

Segundo dados do RG, o programa atende atualmente 48.802 famílias, sendo que, até 

novembro de 2016, foram excluídos do Programa 28.784 famílias por diferentes motivos; 

e que, desse total, mais de 15.000 famílias foram excluídas por elevação de renda, o que 

as retira da situação de extrema pobreza (critério social para acesso ao Programa Bolsa 

Verde).  

  

Os principais objetivos do Programa Bolsa Verde são: incentivar a conservação dos 

ecossistemas (manutenção e uso sustentável); promover a cidadania e melhoria das 

condições de vida; elevar a renda da população em situação de extrema pobreza que 

exerça atividades de conservação dos recursos naturais no meio rural; e incentivar a 

participação dos beneficiários em ações de capacitação ambiental, social, técnica e 

profissional. Dessa forma foi solicitado a Unidade que informasse de que forma o referido 

indicador consegue medir o alcance dos objetivos do Programa, principalmente no que se 

refere à conservação dos ecossistemas e a melhora nas condições de vida das famílias 

beneficiárias. 

 

Em resposta a Unidade informou que:  “O indicador é calculado com base no número de 

famílias que recebem o benefício de 300 reais trimestralmente. Como há um fluxo de 

saída e ingresso de famílias, o acompanhamento é realizado mensalmente. O indicador 

permite observar o quantitativo de famílias residentes nas áreas do Programa que 

permanecem em situação de extrema pobreza. Portanto, este indicador tem a finalidade 

de acompanhar o andamento dos esforços do MMA frente ao seu planejamento 

estratégico no que se refere ao Bolsa Verde. Quanto ao alcance dos objetivos do 

programa Bolsa Verde, ou seja, a conservação dos ecossistemas e a melhoria das 

condições de vida dos beneficiários, isso é verificado anualmente por meio de duas 

frentes de monitoramento coordenados pelo MMA e executados por duas universidades 

federais (UFla e UFRRJ): 1. a da  cobertura vegetal; 2. a das condições 

socioeconômicas dos beneficiários. Ambas as frentes de monitoramento vêm apontando 

que o programa tem alcançado resultados positivos.”  

 

Em complemento às informações a Unidade apresentou o resultado do estudo “Avaliação 

do Programa Bolsa Verde como incentivo para diminuição do desmatamento em áreas 

de relevância para conservação na Amazônia” sob a responsabilidade de pesquisadores 

do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN), 

vinculado ao Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, do Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), da “Norwegian School of Economics”, da 

“University of Sussex”, da “University of Maryland” e da “London School of 

Economics”, com financiamento do “The Research Council of Norway”. Com base nos 

resultados desse estudo, que não foram validados pela equipe de auditoria, observou-se 

que nas áreas beneficiadas pelo Programa Bolsa Verde houve uma redução de 30% nas 

taxas do desmatamento em comparação com a média histórica medida nas próprias áreas, 

chegando a uma redução de 36% quando considera exclusivamente os assentamentos de 

reforma agrária, assim como que um aumento de 10% na população beneficiária do Bolsa 

Verde significa uma redução de 8,6% nas taxas de desmatamento em comparação à média 
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histórica. Dessa maneira, a Unidade sustentou a escolha do indicador “Manutenção de 

Famílias Beneficiarias no Programa Bolsa Verde” como instrumento eficaz para medir a 

efetividade do Programa, tanto no que se refere às condições de vida e elevação da renda 

familiar, como em relação à conservação dos ecossistemas. 

 

Da análise das informações apresentadas, apesar dos resultados preliminares do estudo 

citado pela Unidade apontar para uma relação direta entre o aumento de população 

beneficiada pelo Programa e uma redução das taxas de desmatamento, verifica-se que o 

indicador utilizado, assim como o anterior, que fazia referência ao  número de famílias 

beneficiadas pelo Programa Bolsa Verde, só refletiria efetivamente o objetivo de 

conservação proposto pelo programa se estivesse associado ao dado de redução da taxa 

de desmatamento. Dado esse que não está apropriado pelo indicador proposto pela 

Unidade. Dessa maneira, entende-se que o indicador continua não refletindo o 

desempenho do Programa na consecução de seus objetivos, haja vista que a permanência 

da família no Programa está relacionada apenas a permanência na condição de extrema 

pobreza sem representar efetivamente o aspecto ambiental do Programa. Além disso a 

exclusão dos beneficiários do Programa pode estar associada a diversas variáveis, tais 

como: mudança na condição social; descumprimento das condicionantes ambientais; 

inclusão em outro programa social, o que pode desvirtuar a finalidade apresentada pelo 

indicador no que se refere a saída dos beneficiários da faixa de extrema pobreza. 

  

Sobre uma possível atualização no indicador para monitoramento do Programa Bolsa 

Verde a Unidade informou que: “Os atuais indicadores do Programa Bolsa Verde são 

‘Manutenção de famílias beneficiárias no Programa Bolsa Verde’ e ‘Número de vagas 

do PRONATEC Bolsa Verde ofertada a moradores de áreas beneficiadas com o 

programa’.  

Diante do exposto, é recomendável que a Unidade defina indicadores de efetividade, ou 

seja, indicadores que possam associar efetivamente os impactos do Programa Bolsa Verde 

e da gestão do MMA, tanto em relação à conservação dos ecossistemas, quanto à mudança 

do status quo das famílias beneficiárias.  
##/Fato## 

 

2.4 Avaliação da Situação das Transferências Voluntárias 

Para avaliar a gestão das transferências no âmbito do MMA, selecionou-se os doze 

convênios firmados pela Secretaria de Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental, em 

função de avaliar o financiamento de projetos do Programa Água Doce, por meio de 

transferências voluntárias.  

 

A avaliação realizada concentrou-se nas seguintes verificações: 

• Se há justificativas para a celebração do convênio na Proposta do Plano de 

Trabalho; 

• Se existem pareceres de aprovação do Convênio; 

• Se foram realizadas fiscalizações e/ou monitorias nos Convênios pela convenente; 

• Se existem mecanismos de controle que regulamentam as fiscalizações; 

• Se constam prestações de contas parciais e totais para os convênios analisados; 

• Eventuais providências tomadas para suprir às falhas apontadas nas prestações de 

contas; 
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Essas transferências representam R$ 261.817.823,98 em recursos repassados pela 

unidade, conforme a tabela seguinte: 

 
Estado Convênio Repasse 

(R$) 

Contrapartida 

(R$) 

Rendimentos 

(R$) 

Valor Total 

(R$) 

Alagoas 

  

Siconv nº 

707417/2009 

1.537.811,51 504.841,33 233.758,93 2.276.411,77 

Siconv nº 

759061/2011  

19.455.544,03 2.162.053,12 126.593,21 21.744.190,36 

Bahia Siconv nº 

769428/2012 

55.632.880,63 6.195.692,37 0,00 61.828.573,00 

Ceará Siconv nº 

769275/2012 

39.824.980,02 4.424.998,53 5.208.689,02 49.458.667,57 

Minas 

Gerais 

Siconv nº 

776516/2012 

13.904.828,79 1.544.980,97 126.000,00 15.575.809,76 

Paraíba Siconv nº 

761859/2011  

18.831.790,43 2.092.421,17 1.112.417,97 22.036.629,57 

Pernambuco 

  

Siconv nº 

707720/2009 

993.910,44 113.246,52 0,00 1.107.156,96 

Siconv nº 

786883/2013  

33.205.863,54 3.759.165,53 0,00 36.965.029,07 

Piauí Siconv nº 

778434/2012 

11.834.950,38 1.314.994,49 100.100,00 13.250.044,87 

Rio Grande 

do Norte 

Siconv nº 

761669/2011 

17.709.241,08 1.967.693,46 283.959,82 19.960.894,36 

Sergipe Siconv nº 

761617/2011 

5.829.966,85 647.774,10 1.469.564,95 7.947.305,90 

Maranhão Siconv nº 

827052/2016 

8.000.000,00 1.667.110,79 0,00 9.667.110,79 

Total 226.761.767,70 26.394.972,38 8.661.083,90 261.817.823,98 

Fonte: Siconv – Consulta realizada em 07 de junho de 2017. 

 

Ressaltamos que os gastos efetuados no âmbito das transferências não foram objeto de 

análise. Também não integrou o escopo do trabalho a verificação do atingimento das 

metas pactuadas nas transferências. 

 

Verificou-se na análise proferida nas transferências selecionadas, que a unidade, em 

conjunto com o proponente, busca alinhar as propostas dos convênios aos objetivos dos 

programas e ações de governo cuja execução está a seu cargo, não perdendo de vista os 

moldes adotados nos normativos para apresentação dos projetos. 

 

No tocante a qualidade e suficiência dos controles internos administrativos instituídos 

pela unidade, relacionados à gestão das transferências voluntárias, verificou-se, pela 

documentação apresentada, que a Secretaria vem adotando medidas adequadas para as 

fases de análise da proposta de convênio; atuação durante a execução, utilizando como 

medidas de acompanhamento a designação de fiscal responsável pelo acompanhamento 

dos convênios; a elaboração de relatórios de vistoria de campo; e três reuniões anuais com 

as coordenações estaduais responsáveis pela execução do Programa Água Doce. Atua 

também na cobrança e análise da prestação de contas final, conforme verificado na 

amostra. Contudo, os registros do Siconv não espelharam a situação da execução dos 

convênios, principalmente no tocante ao cadastro de documentos de prestação de contas 

e de vistorias e/ou monitorias.  

  

Esse ponto foi levantado durante o trabalho, e ao ser questionada a unidade informou que 

está adotando as medidas necessárias no sentido de atualizar a documentação no Siconv, 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


 

    Dinheiro público é da sua conta                                                         

www.portaldatransparencia.gov.br 
14 

inclusive a parte da convenente. Em nova consulta ao sistema constatamos que esses 

documentos vêm sendo lançados. 

 

Diante do exposto, conclui-se que a Secretaria de Recursos Hídricos e Qualidade 

Ambiental tem atuado de forma positiva na gestão das transferências no âmbito do 

Programa Água Doce, destacando a integração com os entes estaduais responsáveis pela 

execução dos projetos, e a designação de fiscal para o acompanhamento técnico, somado 

a realização de monitoramentos e fiscalizações da execução. 

  
##/Fato## 

2.5 Avaliação da Gestão de Tecnologia da Informação 

Como consignado em avaliações realizadas em auditorias anuais de contas anteriores, a 

Unidade criou os principais instrumentos para a correta gestão de TI, quais sejam, o 

Comitê de Tecnologia da Informação - CDTI/MMA, instituído pela Portaria MMA nº 79, 

de 05 de março de 2009 e, o Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI 2016-

2018. 

 

Com relação ao PDTI 2016-2018, consta no Relatório de Gestão de 2016 da Secex/MMA, 

que o Plano atual contempla 79 projetos, incluindo aquisições, contratações e 

desenvolvimento de soluções e que, dos projetos empreendidos, 19 foram concluídos e 

27 estão em andamento, restando, ainda, 32 não iniciados e uma ação cancelada. 

 

Dentre as ações realizadas no âmbito do PDTI 2016-2018, no Relatório de Gestão de 

2016, a Unidade destacou as seguintes: 

• A modernização do parque tecnológico com a aquisição de estações de trabalho, 

monitores e notebooks, contratação de link redundante da internet, expansão dos 

ativos de rede e ampliação da capacidade de armazenamento; 

• O investimento em projetos voltados à garantia da segurança da informação, com 

o desenvolvimento seguro de metodologia de sistemas e análise de 

vulnerabilidade de sistemas críticos como o CAR e Sinaflor; e 

• O desenvolvimento de um projeto piloto de identificação do nível de riscos dos 

ativos tecnológicos, em cumprimento à instrução Normativa Conjunta MP/CGU 

nº 01/2016, que dispõe sobre controles internos, gestão de riscos e governança no 

âmbito do Poder Executivo federal. 

 

Dentre as ações acima, destaca-se a iniciativa da área de tecnologia da informação à frente 

do projeto piloto de avaliação dos riscos dos ativos tecnológicos. Segundo o Relatório de 

Gestão da Unidade, este trabalho encontra-se alicerçado na Metodologia de Gestão de 

Riscos de Segurança da Informação e Comunicações do Sistema de Administração dos 

Recursos de Tecnologia da Informação do Poder Executivo Federal e servirá de base para 

o processo de institucionalização de um Modelo de Gestão de Riscos Corporativos. 

 

Com o objetivo de realizar a avaliação da Gestão de Tecnologia da Informação do MMA, 

referente ao exercício 2016, os exames realizados concentraram-se na análise da execução 

dos Contratos Administrativos nº 19/2016  e nº 30/2014, os quais foram firmados, 

respectivamente, com a empresa Systech Sistemas e Tecnologia de Informática, para 

“aquisição de microcomputadores”, e com a empresa Padrão i-X Informática Sistemas 

Abertos S.A para a “fornecimento de Solução Integrada de Suporte à Comunicação e 

Gestão Corporativa”. 

 

Tendo em vista as limitações da capacidade operacional da CGU, o escopo do trabalho 

se restringiu, no caso do Contrato nº 19/2016 à verificação da aderência dos 

procedimentos internos da Unidade no processo de contratação de Soluções de 
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Tecnologia da Informação, às disposições da Instrução Normativa MP SLTI nº 04/2014, 

especialmente, no que concerne ao rito e à elaboração dos documentos requeridos pela 

citada IN. Em relação ao Contrato nº 30/2014 procedeu-se à verificação da execução 

contratual entre o período de janeiro a dezembro de 2016. 

 

Quanto ao Contrato nº 19/2016, decorrente da adesão à Ata de Registro de Preços firmada 

por meio do Pregão Eletrônico nº 65/2014 realizado pela Universidade Federal da Bahia 

– UFBA, as análises evidenciaram que a contratação seguiu o rito descrito na IN SLTI nº 

04/2014 com a elaboração dos documentos exigidos pela norma: Documento de 

Oficialização de Demanda – DOD, Estudo Técnico Preliminar da Contratação e a Análise 

de Riscos e Termo de Referência. Como se trata de uma aquisição simples e para entrega 

imediata, não verificamos nenhuma fragilidade na aquisição. 

 

Em se tratando do Contrato nº 30/2014, as análises evidenciaram falhas formais quanto à 

avaliação da qualidade dos serviços prestados pelas métricas de USE e de Ponto de 

Função, as quais estão evidenciadas no item 1.1.2.1. 

 

Considerando que a Tecnologia da Informação (TI) tem se tornado elemento 

indispensável ao alcance dos objetivos organizacionais, os órgãos públicos devem 

priorizar a adoção de controles internos que permitam a contratação de empresas para a 

prestação de serviços de forma eficiente, segura e econômica. Desse modo, o MMA deve 

buscar implementar boas práticas administrativas que fortaleçam especialmente a etapa 

de fiscalização e de execução contratual nas aquisições de serviços de tecnologia da 

informação. 

  
##/Fato## 

2.6 Avaliação dos Controles Internos Administrativos 

Trata-se de avaliação sobre o gerenciamento do MMA em relação aos projetos firmados 

pela Pasta com organismos internacionais financiados com recursos de empréstimo, 

doação ou do próprio Orçamento Geral da União, denominados, de forma geral, de 

“projetos de recursos externos”. 

 

É importante contextualizar que essa avaliação já vem sendo realizada desde a conclusão 

dos Relatórios de Auditoria nº 201400233, de 19 de março de 2014, e nº 201308905, de 

03 de dezembro de 2014, quando foram identificadas fragilidades na gestão desses 

projetos. 

 

Dentre as fragilidades identificadas nos Relatórios, destaca-se o fato de que o Ministério 

do Meio Ambiente não possuía controles instituídos sobre a gestão dos projetos de 

recursos externos de forma global e centralizada e que não era dada divulgação de 

informações mínimas à sociedade a respeito dos projetos de recursos externos, em 

detrimento à Lei de Acesso à Informação, a qual define ser dever dos órgãos e entidades 

públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação de informações 

de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas, sendo obrigatória a 

divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores (internet). 

 

A partir das fragilidades identificadas foram emitidas recomendações estruturantes à 

Secretaria Executiva - SECEX do MMA, no intuito de melhorar a gestão dos projetos de 

recursos externos. O quadro abaixo apresenta as recomendações emitidas: 
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Quadro A – Recomendações estruturantes para a gestão de projetos de recursos 

externos do MMA 

Nº do Relatório Recomendação 

201400233 

1. Que o Ministério do Meio Ambiente institua instrumento de 

controle que permita conhecer e acompanhar a totalidade dos 

projetos de recursos externos que estão sob a responsabilidade 

de suas unidades. 

2. Que o Ministério do Meio Ambiente dê publicidade em seu 

sítio eletrônico a todos os projetos de recursos externos vigentes 

que estão sob a responsabilidade de suas unidades, 

apresentando, no mínimo, de maneira clara e organizada, as 

seguintes informações: o órgão/entidade responsável, o tipo de 

acordo (se Cooperação Técnica Internacional, doação ou 

empréstimo), o(s) organismo(s) internacional(is) envolvido(s), o 

arranjo institucional, a origem e o montante dos recursos 

(especificando contrapartidas financeiras e não financeiras, 

quando houver), a vigência e o objetivo do projeto. 

3. Que o Ministério do Meio Ambiente, de agora em diante, dê 

publicidade em seu sítio eletrônico, de maneira clara e 

organizada, aos resultados obtidos/trazidos por todos os projetos 

de recursos externos, quando estes forem encerrados. 

4. Que o Ministério do Meio Ambiente disponibilize em seu sítio 

eletrônico um banco de dados contendo todos os produtos de 

consultoria entregues no âmbito dos projetos de recursos 

externos, incluindo uma ferramenta de busca avançada que 

permita localizar os produtos por meio do preenchimento de 

campos específicos, como nome do consultor, nome do projeto, 

título do trabalho, unidade do MMA responsável pelo projeto, 

data da entrega do produto, entre outros campos julgados 

relevantes. 

201308905 

5. Elaborar normativo interno que oriente a elaboração, 

planejamento, execução, prestação de contas e organização 

processual de todos os projetos de cooperação técnica 

internacional e financiamento externo, contemplando, além das 

normas aplicadas a matéria, as boas práticas adquiridas ao longo 

desses últimos anos, a fim de tornar uniforme o conhecimento 

sobre essa temática no âmbito do Ministério do Meio Ambiente. 

6. Capacitar os gestores do órgão em gerenciamento de projetos, 

gerenciamento de riscos e normas e execução de projetos de 

recursos externos (cooperação técnica internacional e 

financiamento externo). 

7. Disponibilizar todos os produtos elaborados pelos consultores 

contratados no sítio eletrônico do MMA em língua portuguesa. 

 

Após a emissão dessas recomendações, o Ministério iniciou algumas providências 

visando atende-las, tais como: a implementação de instrumentos que permitam o 

acompanhamento da totalidade de projetos existente no Órgão, a normatização e 

uniformização dos atos de gestão, a capacitação dos servidores e a transparência das 

informações dos projetos por meio de sua publicação no sítio eletrônico do MMA. 

  

Desde então esta CGU vem acompanhando essas providências, no entanto, até a emissão 

do Relatório de Auditoria nº 201600658, referente à Auditoria Anual de Contas do 

exercício de 2015, quando o assunto foi tratado, nenhuma das ações adotadas haviam sido 

concluídas.  
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O quadro abaixo, adaptado do referido Relatório, apresenta a situação apurada à época da 

última Auditoria Anual de Contas para cada uma das recomendações identificadas no 

Quadro A: 

 

Quadro B – Situação das recomendações estruturantes para a gestão de projetos de 

recursos externos do MMA – Apuração na Auditoria Anual de Contas do exercício 

de 2015 

Recomendaçãoa 
Iniciativa apresentada para 

atendimento à recomendação 

Status de implementação da 

iniciativa 

1 

• Comitê de sinergia institucionalizado 

e em funcionamento 

• Unidade central normatizadora e de 

acompanhamento institucionalizada 

Aguarda aprovação da nova estrutura 

regimental do MMA por parte do 

Ministério do Planejamento. 

• Módulo APREX implementado 
Encontra-se em fase final de 

desenvolvimento. 

2, 3, 4 e 7 
• Interface de consulta no portal do M 

• MA implementada 
Encontra-se fase de teste. 

5 

• Macro fluxo de processo 

redesenhado 

• Manual de regras, processos e 

modelos (fluxos e arranjos) 

elaborado 

Produtos a serem entregues pela 

TOTVS. 

6 
• Capacitação em cooperação 

internacional em perspectiva 

comparada 

Em busca de parcerias para realizar a 

capacitação. 

Considerando que durante a presente auditoria os prazos de atendimento das 

recomendações encontravam-se expirados, foi solicitado ao MMA que informasse o 

andamento das entregas previstas. Em resposta, a Pasta apresentou as seguintes 

informações: 

“Inicialmente, cumpre-me ressaltar, o Decreto n' 8.975, de 24 de janeiro de 2017, que 

aprova a nova estrutura regimental do Ministério do Meio Ambiente, contempla o 

Departamento de Recursos Externos - DGE, unidade subordinada a esta Secretaria 

Executiva, com competências exclusivamente relacionadas à gestão dos projetos de 

recursos externos, quais sejam: 

Art. 7º Ao Departamento de Recursos Externos compete: 

I -  apoiar a Secretaria-Executiva ria coordenação, em articulação com as demais 

Secretarias do Ministério e as entidades a ele vinculadas, do processo de proposição e 

elaboração de programas e projetos de cooperação técnica internacional; 

II - coordenar e monitorar a execução dos programas e dos projetos financiamento de 

organismos internacionais; 

III- coordenar e monitoras o processo de captação de recursos de fontes internacionais; 

IV - coordenar, em articulação com a Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e 

Administração, o desenvolvimento, a implementação e a manutenção de sistema de 

informações gerenciais para apoiar a gestão de programas e projetos de cooperação 

técnica internacional; 
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V - apoiar as unidades  organizacionais do Ministério e das entidades a ele vinculadas 

em negociações com organismos internacionais, entidades e governos estrangeiros 

sobre programas e projetos de cooperação técnica internacional: e 

VI - prestar apoio técnico-administrativo às unidades responsáveis pela execução de 

programas e projetos de cooperação técnica internacional.” 

Comitê de sinergia institucionalizado e em funcionamento e Unidade central 

normatizadora e de acompanhamento institucionalizada: 

“Informa-se que uma minuta de Portaria (vide anexo) - atualmente sob a apreciação da 

Consultoria Jurídica – tem como propósito instituir mecanismo de governança de 

projetos externos no âmbito do MMA com vistas a estabelecer regras para transparência 

e definir liderança normatizadora e de acompanhamento, em especial, para promoção 

de sinergias. Desta forma, o referido Comitê deve ser revogado, uma vez que a 

coordenação dos projetos passa a ser do DRE, que também assume o papel de unidade 

normatizadora e de acompanhamento dos projetos de recursos externos.” 

Módulo APREX implementado: 

“Após criteriosa avaliação -- tendo como base não apenas a necessidade informacional 

deste DRE, mas também os dados disponíveis pelas unidades executoras de projetos 

externos – entende-se ser fundamental a adaptação de pontos específicos do APREX 

antes de sua implementação final. Nesse sentido, a Coordenação Geral de Tecnologia de 

Informação e Informática do MMA está fazendo gestão para a customização do referido 

sistema (que tem como propósito ser um módulo de cadastro dos projetos externos). 

Embora ainda não haja um cronograma para a customização do APREX, há a 

expectativa de que ainda no segundo semestre de 2017 ele esteja customizado e em 

operação.” 

Interface de consulta no portal do MMA implementada: 

“A implementação da referida interface está diretamente relacionada (e, portanto, 

condicionada) com a implementação do APREX, e terá como base normativa -- entre 

outras – a supracitada minuta de Portaria.” 

Macro fluxo de processo redesenhado (produto a ser entregue pela TOTVS) e 

Manual de regras, processos e modelos (fluxos e arranjos) elaborado (produtos a 

serem entregue pela TOTVS);  

“As ações referidas não foram objeto de ordens de serviço pelos gestores à época e, 

consequentemente, não ocorreram os respectivos pagamentos. Registra-se que o contrato 

de consultoria em comento encontra-se encerrado, conforme Despacho nº 1 

59/2016/CGLC, de 30/9/2016, em anexo (processo nº 02000.002022/2014-43).” 
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Plano de Trabalho do Departamento de Recursos Externos, criado por meio do 

Decreto nº 8.975/2017: 

“O plano de trabalho está sendo elaborado juntamente com a Diretoria de Gestão 

Estratégica deste MMA e tão logo seja finalizado será dado conhecimento à CGU.” 

Em relação à recomendação para Capacitar os gestores do órgão em gerenciamento de 

projetos, gerenciamento de riscos e normas e execução de projetos de recursos externos 

(cooperação técnica internacional e financiamento externo), a Unidade informou, por 

meio do Sistema Monitor, que em 01/02/2017, foi encaminhado e-mail ao TCU, 

solicitando àquele órgão realização de curso de gerenciamento de projetos, bem como, 

enviado em 13/02/2017, e-mail à CGU para realização de capacitação sobre 

gerenciamento de recursos externos. Quanto ao gerenciamento de riscos foi realizado 

curso de Gestão de Riscos e Controles Internos, nos dias 06 a 08 de fevereiro de 2017 

 

Em resposta à versão preliminar do presente relatório, a Unidade encaminhou as seguintes 

considerações adicionais: 

Ações desenvolvidas pela SECEX para monitoramento e avaliação dos projetos 

financiados com recursos externos segundo as competências estabelecidas no artigo 7º 

do Decreto 8.975/2017: 

I – apoiar a Secretaria-Executiva na coordenação, em articulação com as demais 

Secretarias do Ministério e as entidades a ele vinculadas, do processo de proposição e 

elaboração de programas e projetos de cooperação técnica internacional; 

(...) foi idealizado um formulário eletrônico (cadastro de iniciativas) para que as 

unidades informem ao DRE sobre as iniciativas em negociação com doadores e 

financiadores internacionais. Por intermédio desse formulário também é feita uma 

avaliação preliminar sobre a convergência do projeto com as orientações prioritárias do 

governo, com as diretrizes da política ambiental e com a capacidade institucional de 

execução do Ministério. 

(...) 

II – coordenar e monitorar a execução dos programas e dos projetos com financiamento 

de organismos internacionais; 

Com base nessa atualização, foi elaborada uma matriz de avaliação de projetos, por 

intermédio da qual foram definidos os projetos prioritários a serem monitorados pelo 

DRE, considerados os seguintes critérios: relação com o Planejamento Estratégico do 

MMA; vinculação com o PPA e proporcionalidade com Valores a Executar. 

Após esse mapeamento foram identificadas as situações críticas e os projetos prioritários 

sobre as quais uma atuação mais detida do Departamento se fazia necessária, tendo sido 

realizadas uma série de reuniões periódicas com as unidades finalísticas visando 

controlar os riscos mapeados e planejar a resposta a eles. 
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A partir do aperfeiçoamento da lógica de monitoramento decorrente desse modelo, e com 

suporte de ferramenta informatizada, houve a efetiva implantação de um Sistema de 

cooperação técnica internacional no âmbito do Ministério e vinculadas, tendo 

SECEX/DRE operando como unidade central e a qual as áreas técnicas (unidades 

setoriais) estão vinculadas, (...) 

III – coordenar e monitorar o processo de captação de recursos de fontes internacionais; 

No que se refere ao processo específico de captação de recursos oriundos de fontes 

internacionais, o DRE atuou ativamente junto ao Ministério da Fazenda para aprovação 

do Empréstimo junto ao BIRD, no âmbito do Plano de Investimento para o Brasil do 

Forest Investiment Program – FIP, destinado ao financiamento do Projeto FIP-CAR. (...) 

O DRE também participou ativamente, em conjunto com representantes da Assessoria 

Internacional (ASIN/MMA) e do Ministério das Relações Exteriores, da definição da 

estratégia para a 7ª Recomposição do Global Environmental Fund – GEF. 

IV – coordenar, em articulação com a Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e 

Administração, o desenvolvimento, a implementação e a manutenção de sistema de 

informações gerencias para apoiar a gestão e projetos de cooperação técnica 

internacional; 

Procurou-se identificar ferramentas de gestão de projetos em uso no MMA. Foram 

identificados os sistemas SIGMA, SIES e SISGEPPRO, e uma iniciativa, denominada 

APREX, um formulário eletrônico de cadastro de projetos em fase de testes e 

homologação. 

(...) 

A realidade encontrada, na verdade, foi que cada gestor de projeto utilizava uma 

ferramenta distinta de controle e não havia integração dessas informações que 

possibilitasse uma avaliação da execução conjunta desses projetos. 

Nesse sentido buscou-se avaliar as ferramentas disponíveis no mercado que pudessem 

satisfazer a necessidade da SECEX para o monitoramento e avaliação da execução dos 

projetos do MMA, tendo sido avaliadas, por meio de provas de conceito, ferramentas de 

Business Intelligence e de gestão de projetos. 

V – apoiar as unidades organizacionais do Ministério e das entidades a ele vinculadas 

em negociações com organismos internacionais, entidades e governos estrangeiros sobre 

programas e projetos de cooperação técnica internacional; 

Atuação, de forma específica. Junto a diversos organismos de cooperação visando a 

implementação das políticas públicas ambientais, tais como: 

• Avaliação da execução e prorrogação do prazo de execução da Contribuição 

Brasileira à ONU Meio Ambiente, junto ao PNUMA; 
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• Encerramento de atividades do PCT “Desenvolvimento Sustentável Brasileiro e 

sua integração com a América do Sul”, junto à CEPAL; 

• Pagamento e Convenções/Contribuições a Organismos Internacionais, para os 

casos da Convenção de Ramsar e do PNUMA; 

• Definição das orientações estratégicas deste MMA no âmbito das Negociações 

Intergovernamentais entre Brasil e Alemanha (BMUB e BMZ) e definição de 

projetos prioritários; 

• Negociação do Projeto “Inteligência territorial de governança agroambiental do 

Brasil: Integração transetorial entre gestão e território visando resultados em 

grande escala das políticas públicas agroambientais, junto à FAO; 

• Encerramento do Projeto BRA-2012-F109 “Impactos do Desenvolvimento 

Econômico e suas Consequências sobre o Processo de Urbanização em Países 

Emergentes, em especial no Brasil”, junto à ONU-HABITAT; 

• Negociação do Projeto de Cooperação Técnica BRA/IICA/16/002; 

• Negociação de Revisão Substantiva do Projeto PNUD BRA/08/12; 

• Negociação de Revisão Substantiva do Projeto BRA/PNUD/11/015 – SIFOB 

(SECEX); 

VI – prestar apoio técnico-administrativo às unidades responsáveis pela execução de 

programas e projetos de cooperação técnica internacional; 

Atuação, de forma específica, junto a diversas unidades administrativas do MMA e 

entidades vinculadas na elaboração de edital para implementação de URADs, no âmbito 

do Projeto BRA/IICA/14/001 (SEDR), e na discussão dos acordos de Cooperação 

Técnica entre MMA/CAIXA/ICMBio/IBAMA, no âmbito do Projeto Cerrado Jalapão 

(SMCF). 

Além disso, numa visão geral dos projetos de cooperação com o FUNCIO e GIZ, buscou-

se identificar na execução de projetos e realizar reuniões com representantes de 

parceiros para alinhamento e padronização do processo de troca de informações, 

acompanhamento e monitoramento. 

O DRE atuou também na elaboração de Notas Informativas para suporte a decisão sobre 

criação de fundos, assinatura e renovação de projetos externos, contribuições a 

organismos internacionais, entre outros, bem como desenvolveu articulação com a 

CONJUR/MMA e áreas jurídicas das entidades vinculadas visando a otimização da 

execução dos projetos. 

Conforme se verifica, com exceção da implantação do Departamento de Recursos 

Externos, unidade centralizadora de acompanhamento e de normatização dos Projetos de 

Recursos Externos, as demais recomendações ainda não foram atendidas. 

 

Embora, o Departamento de Recursos Externos - DGE tenha demonstrado, na resposta à 

versão preliminar deste relatório, que está desempenhando suas competências, importa 

ressaltar que a criação do Departamento deve vir acompanhada da implementação de 

outras medidas, tais como: a definição dos processos de trabalho; a elaboração de 

normativos para orientar e padronizar a gestão dos projetos; a implantação de um Sistema 

Informatizado. Sem a implementação dessas medidas não será possível o 

acompanhamento efetivo dos projetos e não haverá os avanços necessários na gestão dos 

projetos de recursos externos.  
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Conforme mencionado na Nota Técnica nº 001/2017/DRE/SECEX/MMA, de 23 de 

março de 2017, do Departamento de Recursos Externos, um levantamento de 2016 

identificou um montante de possibilidade de recursos referente a doações, empréstimos e 

contrapartidas na ordem de 5,7 bilhões de dólares, sendo dos quais 1,9 bilhões já referente 

a projetos em execução e 3,8 bilhões de dólares em negociação. Tal montante representa 

algo em torno de 8 vezes mais do que os recursos primários anuais de outras despesas de 

custeio e capital constantes da Lei Orçamentária Anual. Essa situação reforça a 

importância e a necessidade de priorizar a implantação de melhorias na gestão de recursos 

externos do MMA.  

  
##/Fato## 

2.7 Avaliação do Cumprimento das Determinações/Recomendações do TCU 

 O presente item tem como objetivo avaliar se houve, no exercício de 2016, determinações 

ou recomendações do Tribunal de Contas da União – TCU dirigidas à Secretaria 

Executiva do MMA e que contenham determinação específica à CGU para 

acompanhamento, bem como em caso positivo verificar se elas foram atendidas. 

Com base no levantamento dos acórdãos que deram entradas na Secretaria Federal de 

Controle – SFC/CGU, do levantamento realizado no sítio do TCU e da análise do item 

8.1 do Relatório de Gestão, que dispõe sobre o tratamento de deliberações do TCU, 

verificou-se que não houve recomendações e/ou determinações com solicitação de 

acompanhamento específico desta CGU. Portanto, não foram realizadas análises em 

relação ao cumprimento das recomendações ou determinações do TCU à SECEX.  
##/Fato## 

2.8 Avaliação do Cumprimento das Recomendações da CGU 

O objetivo deste item é identificar o grau de atendimento, no período de 1º de janeiro de 

2016 a 31 de dezembro de 2016, das recomendações expedidas pelo Ministério da 

Transparência e Controladoria-Geral da União às Secretarias do MMA, cujo prazo final 

para atendimento encontrava-se dentro daquele período. Para tanto, consultou-se na data 

de 13 de junho de 2016 o Sistema Monitor Web, por meio do qual os gestores devem 

encaminhar as providências adotadas em cada caso. 

 

Recomendações em monitoramento no Sistema Monitor – Junho/2017 
Unidade Gestora Recomendação 

para atendimento 

em 2016 

Recomendações 

atendidas em 

2016 

440002 - Subsecretaria de Planejamento, 

Orçamento e Administração 

 

0 

 

0 

440005 - Secretaria de Recursos Hídricos e 

Ambiente Urbano 

 

0 

 

0 

440008 - Secretaria Executiva - Ministério do 

Meio Ambiente 

 

3 

 

2 

440031 - Secretaria de Mudanças Climáticas e 

Qualidade Ambiental 

 

1 

 

1 

440040 - Secretaria de Extrativismo e 

Desenvolvimento Rural Sustentável 

 

6 

 

0 

440069 - Secretaria de Biodiversidade e Florestas  

6 

 

3 

440077 - Secretaria de Articulação Institucional e 

Cidadania Ambiental 

 

0 

 

0 

443024 - Fundo Nacional do Meio Ambiente 1 1 

447002 - Fundo Nacional Sobre Mudanças do 

Clima 

 

3 

 

3 

Totais 20 10 
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        Fonte: Sistema Monitor - Consulta realizada em 13/06/2017 

 

De vinte recomendações que deveriam ser atendidas em 2016, 10 (dez) foram atendidas 

nesse exercício e 10 (dez) em 2017. De   forma   geral, verifica-se que o Ministério tem 

buscado atender às recomendações da CGU, sendo que 50% das recomendações 

necessitaram de dilatação de prazo para atendimento. 

 

Quanto às recomendações que estão em monitoramento em junho de 2017, foram 

identificadas 25 (vinte e cinco) no aguardo de posicionamento das unidades, sendo que 

doze recomendações estariam com prazo de atendimento expirado, sem registro de 

manifestação das unidades no Sistema Monitor.  

 

Em resposta ao Relatório Preliminar de Auditoria, a Unidade informou que as 

manifestações com status “Recomendações em monitoramento, aguardando providências 

do gestor com prazo expirado” foram incluídas no sistema monitor, sendo que não estão 

mais pendentes. 

  
##/Fato## 

2.9 Avaliação do CGU/PAD 

O objetivo da presente avaliação foi verificar se a unidade está registrando no sistema 

CGU-PAD as informações referentes às sindicâncias e aos procedimentos disciplinares 

instaurados, conforme previsto na Portaria nº 1.043, de 24 de julho de 2007. 

 

No Relatório de Gestão do exercício de 2016, a unidade informou que os processos 

instaurados estão sendo rigorosamente acompanhados e cadastrados conforme política de 

uso do sistema no MMA e demais normativos internos que regulamentam o tema, estando 

o MMA em consonância com os preceitos contidos nos arts. 4º e 5º da Portaria CGU nº 

1.043, de 24 de julho de 2007. 

 

Em atenção à solicitação de auditoria, a unidade encaminhou a relação dos processos 

administrativos instaurados pelo MMA no exercício examinado. Da análise efetuada no 

Sistema, verificou-se que todos os referidos processos estavam cadastrados no sistema 

CGU-PAD. 

 

De acordo com informações encaminhadas pela Corregedoria Setorial das Áreas de 

Defesa e Meio Ambiente, em 04 de julho de 2017, não foi realizada inspeção correcional 

no MMA em 2016, no entanto, no final do exercício, houve reunião para alinhamento das 

questões correcionais em evidência no Ministério, destacando-se as seguintes 

fragilidades: 

• Necessidade de atualização constante das informações no Sistema CGU-PAD, 

tendo em vista que as informações cadastradas não refletiam o estágio em que se 

encontravam os respectivos processos disciplinares; 

• Inércia do Ministério quanto a instauração de processo correcional em desfavor 

de pessoa jurídica que causou graves prejuízos financeiros à Pasta, em decorrência 

de irregularidades perpetradas no âmbito da execução de serviços gráficos 

(Processos Administrativos Disciplinares MMA nºs 02000.001220/2013-17 e 

02000.001222/2013-06; 

 

Dessa forma, em que pese a Unidade cadastrar regularmente os processos disciplinares 

no Sistema CGU-PAD, deve-se atentar à fragilidade verificada pela Corregedoria Setorial 

das Áreas de Defesa e Meio Ambiente, segundo a qual as informações não estavam 

refletindo o efetivo andamento dos processos disciplinares em curso. 
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Em resposta ao Relatório Preliminar de Auditoria, por meio do Memorando nº 

50354/2017-MMA, disponibilizado no SEI  Processo nº 02000.20067/2017-51, a 

Assessoria Especial de Controle Interno informou que: 

 

 “Em relação a necessidade de atualização constante das informações no Sistema 

CGU-PAD, tendo em vista que as informações cadastradas não refletiam o estágio em 

que se encontravam os respectivos processos disciplinares: 

 

         ‘Instado a se manifestar sobre esta fragilidade o Presidente da Comissão 

Permanente Disciplinar – CPD nos enviou os relatórios de atualização do Sistema CGU-

PAD (anexos 0009589, 0009601, 0009606, 0009614, 0009623, 0009625, 0009627, 

0009634) e nos enviou por e-mail (anexo 0009656) a seguinte manifestação com relação 

atualização do supracitado Sistema: “ Após a instauração dos processos a 

responsabilidade pela atualização fica com cada comissão, após o julgamento a CPD 

seria a responsável por solicitar as atualizações. Precisamos realmente mudar essa 

dinâmica, acredito que um servidor da CPD deverá ser responsável para acompanhar 

essas atualizações para que não fiquem desatualizadas’.  

  

 Referente a Inércia do Ministério quanto a instauração de processo correcional 

em desfavor de pessoa jurídica que causou graves prejuízos financeiros à Pasta, em 

decorrência de irregularidades perpetradas no âmbito da execução de serviços gráficos 

(Processos Administrativos Disciplinares MMA nºs 02000.001220/2013-17 e 

02000.001222/2013-06: 

 

 ‘O Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração deste Ministério 

do Meio Ambiente nos enviou por e-mail (anexo 0009662) a seguinte manifestação: “ O 

processo mencionado é anterior às orientações que recebemos recentemente sobre a 

necessidade de responsabilização de pessoa jurídica. Sendo assim, já estamos nos 

organizando internamente para implantarmos todas as providências que serão 

necessárias para responsabilização de pessoa jurídica, em conformidade com as 

orientações da CGU. No caso específico dos processos citados, por se tratarem do 

exercício de 2013, faremos a devida consulta à nossa Consultoria Jurídica, se poderemos 

aplicar alguma sanção’. 

 

De acordo com a manifestação acima, a Unidade está tomando providências para que o 

Sistema CGU-PAD esteja atualizado a fim de que reflita o estágio em que se encontram 

os procedimentos disciplinares instaurados, bem como para implementar as providências 

necessárias para a responsabilização de pessoa jurídica, em conformidade com as 

orientações da CGU. 

  
##/Fato## 

2.10 Avaliação da Política de Gestão de Riscos 

A política de gestão de riscos, segundo a Instrução Normativa Conjunta MP/CGU n° 

01/2016, consiste em uma declaração das intenções e diretrizes gerais de uma organização 

relacionadas à gestão de riscos. De acordo com a IN, os órgãos e entidades deverão 

implementar, manter, monitorar e revisar o processo de gestão de riscos. 

Segundo a Secretaria Executiva do Ministério do Meio Ambiente, o processo de 

implementação da Política no órgão se iniciou por meio de treinamentos que objetivaram 

internalizar a gestão de riscos na cultura organizacional, vejamos: 

“Em 07 de fevereiro de 2017 a alta Administração do Ministério do Meio Ambiente 

recebeu o Secretário Federal de Controle Interno do Ministério da Transparência e 

Controladoria-Geral da União, senhor Antônio Bezerra Leonel, acompanhado do 
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Diretor de Políticas de Infraestrutura, senhor Daniel Matos Caldeira, para elucidação 

da Instrução Normativa Conjunta MP/CGU n° 01/2016, que dispõe sobre controles 

internos, gestão de riscos e governança no âmbito do Poder Executivo federal. Também 

no mesmo dia 07 de fevereiro, teve início, nas dependências do Serviço Florestal 

Brasileiro, curso sobre Gestão de Riscos, oferecido para servidores do Ministério do 

Meio Ambiente, com carga horária de 24 horas, ministrado pela CGU, pelos instrutores 

Karen e Américo. 

Após a reunião com o Secretário Federal de Controle Interno e a capacitação realizada 

pela CGU, o MMA estava tendente a contratar consultoria especializada para auxiliar 

no desenho e implementação da política de gestão de riscos. Mas em função do Ofício-

Circular n° 41/2017/SE-CGU, de 04/04/2017, que solicitou, dentre outras coisas, que 

não fossem adotadas medidas sem uma reflexão mais aprofundada, a exemplo de 

contratação de empresas de consultoria destinadas à implementação da Política de 

Gestão de Riscos, foi decido sobrestar a supracitada contratação, para realizar 

planejamento e avaliação de boas práticas junto a outros órgãos públicos. 

Posteriormente, a Assessoria de Controle Interno do MMA tomou conhecimento que o 

Ministério do Planejamento havia elaborado ferramenta para implementação da gestão 

de riscos no setor público. Então em 16/05/2017, iniciou-se, aqui no Ministério, curso 

com duração de 12 horas, ministrado pelo Ministério do Planejamento, que teve como 

escopo a apresentação da ferramenta desenvolvida por aquela Pasta para a 

implementação da gestão de riscos.” 

Com o objetivo de apoiar a implementação da gestão de riscos, de acordo com a Secretaria 

Executiva, foram realizados os seguintes eventos em 2016: 

“- Reunião com o Secretário Federal de Controle Interno da CGU para elucidação da 

Instrução Normativa Conjunta MP/CGU n° 01/2016, que dispõe sobre controles 

internos, gestão de riscos e governança no âmbito do Poder Executivo federal 

- 2 treinamentos oferecidos para os servidores do Ministério do Meio Ambiente, relativos 

ao tema Gestão de Riscos. O primeiro, com duração de 24 horas, ministrado pela CGU 

nos dias 06, 07 e 08 de fevereiro de 2017, teve como escopo a parte teórica da gestão de 

riscos. A segunda capacitação, com duração de 12 horas, ministrada pelo Ministério do 

Planejamento, nos dias 16, 17 e 18 de maio último, teve como escopo a apresentação da 

ferramenta desenvolvida pelo Ministério do Planejamento para implementação da gestão 

de riscos no setor público.” 

De acordo com as manifestações do MMA, verifica-se que a política de gestão de riscos 

está em fase inicial de implementação. Dessa forma, a presente análise se destina a avaliar 

as tratativas relativas ao comprometimento da alta administração e à concepção da 

estrutura para gerenciar os riscos. 

O estabelecimento de um sistema de gerenciamento de riscos eficaz é responsabilidade 

da alta administração e do conselho, caso existente, que devem ser responsáveis por 

liderar os trabalhos que conduzem à identificação de riscos organizacionais, criação de 

controles para mitigar esses riscos e monitoramento e revisão dos riscos e controles 

implementados. 

Segundo o MMA, ainda não existe no âmbito do Ministério, uma estrutura formalmente 

definida para implementar a política de gestão de riscos, bem como definição de 

responsáveis pela implementação e as ações executadas, até o momento foram 

coordenadas pela Assessoria de Controle Interno com o suporte da Secretaria Executiva. 

Também, não houve definição de instância para tratar da gestão de riscos composta pelo 

dirigente máximo e dirigentes das unidades que lhe são diretamente subordinadas, como 

preceitua o no §2º do art. 23 da IN Conjunta MP nº 01/2016. 
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Em relação à estrutura para gerenciar riscos, o MMA informou que foram realizadas 

reunião com a participação do Secretário Federal de Controle Interno da CGU e 

capacitações ministradas pela CGU e pelo Ministério do Planejamento, com o intuito de 

promover a sensibilização interna para a implementação da política. No entanto, apesar 

dos esforços de sensibilização interna é necessário que o Ministério avance nas ações 

relativas à identificação dos fatores internos e externos à organização que possam 

influenciar (positiva ou negativamente) o gerenciamento de riscos, de maneira a 

considerá-los na formulação da política de gestão de riscos.  

Verifica-se que a implementação da Política de Gestão de Riscos no Ministério do Meio 

Ambiente está em fase inicial de implementação, carecendo principalmente da definição 

de responsáveis e de instância competente para tratar o gerenciamento de riscos, bem 

como em relação à identificação dos contextos externo e interno que possam influenciar 

o alcance dos objetivos organizacionais. É necessário que a Unidade tenha entendimento 

das capacidades a serem desenvolvidas para implementação, condução e monitoramento 

da política de gestão de riscos. Dessa forma, cumpre dar celeridade ao processo de 

implementação da política de gestão de riscos no âmbito do MMA e promover a sua 

formalização, tendo em vista que a IN conferiu prazo até maio/2017 para que a política 

fosse implementada. 

Em resposta à versão preliminar deste relatório, a Unidade apresentou a seguinte 

manifestação, a qual é transcrita abaixo: 

 

“Com relação ao item 2.10 mencionado Relatório de Auditoria de Gestão “ Avaliação 

da Política de Gestão de Riscos”, informamos que a implementação da Política de 

Gestão de Riscos no Ministério do Meio Ambiente continua evoluindo. Anexamos e-mail 

(anexo 009669) enviado pela Diretoria de Gestão Estratégica, por meio do qual, 

encaminha minuta da Política de Gestão de Riscos do MMA para a Assessoria de 

Controle Interno – AECI e Coordenação Geral de Tecnologia de Informação e 

Informática – CGTI, para discussão. Anexamos também a minuta da Portaria de Gestão 

de Riscos (anexo 0009680).” 

De acordo com a manifestação acima, a Unidade está dando andamento ao processo de 

implementação da Política de Gestão de Riscos, inclusive com a elaboração da minuta da 

Portaria de Gestão de Riscos. 
 #/Fato## 

 

2. 11 Ocorrências com dano ou prejuízo  

 

Entre as análises realizadas pela equipe, não foi constatada ocorrência de dano ao erário. 

 

3. Conclusão 
 

Eventuais questões formais que não tenham causado prejuízo ao erário, quando 

identificadas, foram devidamente tratadas por Nota de Auditoria e as providências 

corretivas a serem adotadas, quando for o caso, serão incluídas no Plano de Providências 

Permanente ajustado com a UJ e monitorado pelo Controle Interno. Tendo sido abordados 

os pontos requeridos pela legislação aplicável, submetemos o presente relatório à 

consideração superior, de modo a possibilitar a emissão do competente Certificado de 

Auditoria. 

 

 

Brasília/DF.  
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_____________________________________________ 
Achados da Auditoria - nº 201701026 

 

1 GESTÃO OPERACIONAL                            

1.1 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS                       

1.1.1 EFETIVIDADE DOS RESULTADOS OPERACIONAIS        

1.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 

Cruzamento de dados dos beneficiários do Programa Bolsa Verde 

 

Fato 

Dando continuidade na avaliação do Programa Bolsa Verde (PBV) foi realizado 

cruzamento de dados dos beneficiários do Programa com outros Sistemas Informatizados 

Institucionais dos Órgãos de Governo (Cadastro Único para Programas Sociais - 

CadÚnico, Registro Nacional de Veículos Automotores - Renavam, Sistema da Receita 

Federal - SRF, Sistema de Controle de Óbitos – Sisobi, Relação Anual de Informações 

Sociais – RAIS e Sistema de Benefícios - SISBEN), com objetivo de verificar se os 

mecanismos de controle utilizados na seleção e manutenção dos beneficiários são 

suficientes para evitar a concessão irregular dos benefícios.  

Além disso, também foi realizado o cruzamento dos dados dos potenciais beneficiários, 

com a finalidade de realizar uma análise preventiva. 

O trabalho teve como objetivo responder as subquestões descritas no quadro abaixo:   

Quadro: questões e subquestões avaliadas 

Questão Macro Sub Questão 

Problemas de cadastro 

Existe família beneficiada cujo CPF é inválido? 

Existe família beneficiada cujo CPF não está com situação cadastral regular 

na base da receita?  

Existe família beneficiada que nome diferente do cadastrado na receita? 

Existe família beneficiada que possui data de nascimento inválida? 

Existe família beneficiada cujo responsável é menor de 16 anos? 

Existe família beneficiada cujo responsável é menor de 16 anos segundo a 

receita? 

Existe família beneficiada cuja data de nascimento diferente do cadastrado na 

receita ? 

Inconsistências na 

concessão do benefício 

Existe família beneficiada que, no momento do cadastro, tinha menos de 16 

anos? 

Existe família beneficiada que, no momento do cadastro, tinha menos de 16 

anos segundo a receita? 

Existe família beneficiada que, no momento do cadastro, tinha menos de 16 

anos segundo o Cad Único? 

Existe família beneficiada que possui vínculo celetista e a renda per capita 

supera 77 reais por mês? 

Existe família beneficiada que recebe aposentadoria ou pensão e a renda per 

capita supera 77 reais por mês? 
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Questão Macro Sub Questão 

Existe família beneficiada que possui renda declarada no Cad Único superior 

a 77 per capita? 

Existe família beneficiada que o responsável não conste do Cad Único? 

Existe família beneficiada que o responsável é servidor público federal? 

Existe família beneficiada onde o responsável possui veículo com valor 

superior a R$ 20.000? 

Localização 

Existe família beneficiada que, segundo o Cad Único, reside em UF diferente 

da sua área de proteção? 

Existe família beneficiada que possui vínculo empregatício em UF diferente 

da sua área de proteção? 

Existe família beneficiada que realizada os saques do benefício em agencias 

localizadas em UF diferente da sua área de proteção? 

Óbitos 

Existe família beneficiada onde o responsável conste do registro do SISOBI 

como falecido, e que a data de início da bolsa foi posterior a data de registro 

do óbito? 

Fonte: elaborado pela equipe de auditoria. 

O resultado do trabalho, que teve por escopo temporal os exercícios de 2011 a 2016, gerou 

33 planilhas, cada uma contendo os achados para determinada subquestão avaliada 

(trilha). 

O referido cruzamento identificou possíveis problemas cadastrais dos beneficiários e dos 

potenciais beneficiários, e inconsistências na concessão dos benefícios já concedidos. Os 

itens a seguir detalham as inconsistências verificadas. 

##/Fato## 

1.1.1.2 CONSTATAÇÃO 
 

Divergências entre os dados cadastrais dos beneficiários e dos potenciais 

beneficiários do Programa Bolsa Verde e os respectivos registros no Cadastro de 

Pessoas Físicas da Secretaria da Receita Federal e no Cadastro Único para 

Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) 

 

Fato 

O cruzamento dos dados dos beneficiários e dos potenciais beneficiários do Programa 

Bolsa Verde (PBV) com aqueles registrados no Sistema da Receita Federal do Brasil - 

RFB aponta para a ocorrência de CPFs inválidos ou com status PENDENTE, 

SUSPENSO, CANCELADO ou NULO. Também foram verificados casos em que o 

mesmo CPF identifica pessoas distintas no cadastro do PBV e no banco de dados da RFB. 

As trilhas (subquestões) 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.7, abaixo, demonstram problemas nos 

dados registrados no cadastro do PBV, mantido pelo MMA, que merecem verificação. 

No caso dos potenciais beneficiários também foi verificada ocorrência em relação a 

subquestão 1.6. 

Os quadros a seguir demonstram, de forma geral, as ocorrências verificadas. 
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Quadro 1: Beneficiários - Questões de auditoria, ocorrências e descrição das trilhas 

referentes a problemas de cadastro. 

Questão Macro Sub Questão Ocorrências Explicação 

1. Problemas de 

cadastro 

1.1 Existe beneficiário 

cujo CPF é inválido? 
20 

Essa trilha buscou identificar CPFs registrados 

no cadastro PBV cujo dígito verificador não 

está correto. 

1.2 Existe beneficiário 

cujo CPF não está com 

situação cadastral regular 

na base da Receita 

Federal do Brasil (RFB)? 

52 

Essa trilha buscou identificar, dentre os CPFs 

registrados no cadastro PBV, quais não 

constam da base da RFB ou aqueles cujo status 

está como PENDENTE, SUSPENSO, 

CANCELADO ou NULO. 

1.3 Existe beneficiário 

que tem nome diferente 

do cadastrado na Receita? 

48 

Essa trilha buscou comparar, para o mesmo 

CPF, o nome apresentado no cadastro do PBV 

e o nome cadastrado na base da RFB. Para 

examinar a diferença entre os nomes, foi 

verificada a diferença entre os 3 primeiros e os 

3 últimos caracteres simultaneamente. 

1.4 Existe beneficiário 

que possui data de 

nascimento inválida? 

136 

Essa trilha buscou identificar datas de 

nascimento registradas no cadastro do PBV 

que são inválidas. 

1.5 Existe família 

beneficiada cujo 

responsável é menor de 

16 anos? 

195 

Essa trilha buscou identificar beneficiários que, 

segundo a data de nascimento apresentada na 

planilha que foi encaminhada, possuem menos 

de 16 anos. 

1.6 Existe família 

beneficiada cujo 

responsável é menor de 

16 anos segundo a RFB? 

0 

Essa trilha buscou identificar beneficiários que, 

segundo a data de nascimento constante da 

base da RFB, possuem menos de 16 anos. (não 

houve casos). 

1.7 Existe família 

beneficiada cuja  data de 

nascimento difere do 

cadastrado na Receita? 

4666 

Essa trilha buscou identificar, para o mesmo 

CPF, datas de nascimento que divergem entre a 

data registrada no cadastro do PBV e a data de 

nascimento constante da base da RFB. 

Quadro 1A: Potenciais Beneficiários - Questões de auditoria, ocorrências e descrição 

das trilhas referentes a problemas de cadastro. 

Questão Macro Sub Questão Ocorrências Explicação 

1. Problemas de 

cadastro 

1.1 Existe beneficiário 

cujo CPF é inválido? 
04 

Essa trilha buscou identificar CPFs registrados 

no cadastro PBV cujo dígito verificador não 

está correto. 

1.2 Existe beneficiário 

cujo CPF não está com 

situação cadastral regular 

na base da Receita 

Federal do Brasil (RFB)? 

23 

Essa trilha buscou identificar, dentre os CPFs 

registrados no cadastro PBV, quais não 

constam da base da RFB ou aqueles cujo status 

está como PENDENTE, SUSPENSO, 

CANCELADO ou NULO. 

1.3 Existe beneficiário 

que tem nome diferente 

do cadastrado na Receita? 

28 

Essa trilha buscou comparar, para o mesmo 

CPF, o nome apresentado no cadastro do PBV 

e o nome cadastrado na base da RFB. Para 

examinar a diferença entre os nomes, foi 

verificada a diferença entre os 3 primeiros e os 

3 últimos caracteres simultaneamente. 

1.4 Existe beneficiário 

que possui data de 

nascimento inválida? 

543 

Essa trilha buscou identificar datas de 

nascimento registradas no cadastro do PBV 

que são inválidas. 

1.5 Existe família 

beneficiada cujo 

responsável é menor de 

16 anos? 

957 

Essa trilha buscou identificar potenciais 

beneficiários que, segundo a data de 

nascimento apresentada na planilha que foi 

encaminhada, possuem menos de 16 anos. 
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1.6 Existe família 

beneficiada cujo 

responsável é menor de 

16 anos segundo a RFB? 

01 

Essa trilha buscou identificar potenciais 

beneficiários que, segundo a data de 

nascimento constante da base da RFB, 

possuem menos de 16 anos.  

1.7 Existe família 

beneficiada cuja data de 

nascimento difere do 

cadastrado na Receita? 

9870 

Essa trilha buscou identificar, para o mesmo 

CPF, datas de nascimento que divergem entre a 

data registrada no cadastro do PBV e a data de 

nascimento constante da base da RFB. 

 

Sobre as inconsistências identificadas a Unidade apresentou as seguintes informações: 

 

“A inclusão de beneficiários no Programa Bolsa verde é feita de acordo com o disposto 

no decreto 7.572, de 28 de setembro de 2011, que estabelece que os órgãos responsáveis 

pela gestão das áreas inseridas no Programa devem encaminhar listas de beneficiários 

para o MMA que, por sua vez, deve encaminhar para o MDSA para que seja feita uma 

análise sobre o atendimento ou não, dos critérios sociais para inclusão no Bolsa Verde 

 

Apesar de enviarmos uma matriz de dados com nome da genitora e número de CPF para 

dar mais segurança a busca feita pelo MDSA, a checagem da análise da pertinência de 

inclusão no Programa é feita com base no Cadastro Único para Programas Sociais, 

instrumento obrigatoriamente utilizado para seleção de beneficiários e integração de 

programas sociais do Governo Federal.  O CPF não é utilizado como elemento 

identificador de beneficiário, nem mesmo condiciona como informação impeditiva ao 

recebimento do subsídio. 

 

Assim, os dados relacionados a data de nascimento que constam na base de dados do 

MMA são provenientes dos órgãos responsáveis pela gestão das áreas (ICMBio, INCRA 

e SPU). O Ministério do Meio Ambiente não checa diretamente se os beneficiários estão 

na faixa etária que lhes permitam ter acesso ao Bolsa Verde, pois assumimos que caso 

eles não tenham a idade para ter acesso aos programas sociais, não são beneficiários do 

Programa Bolsa Família e não podem ser responsáveis familiar no CADÚnico e, 

consequentemente, não serão indicados pelo MDSA para inclusão no Programa.” 

 

O MMA informou que a responsabilidade da lista de beneficiários é do órgão responsável 

pela gestão das áreas inseridas no Programa, nesse caso ICMBio, INCRA e SPU. 

Informou também que o MDSA é responsável pela análise do atendimento dos critérios 

sociais para inclusão no Bolsa Verde. Entretanto, a Unidade não apresentou quais foram 

as providências adotadas no intuito de verificar as inconsistências relatadas, tais como, o 

encaminhamento da relação para os órgãos responsáveis.  
##/Fato## 

 

Causa 
 

Fragilidades nos dados cadastrais dos beneficiários. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Inicialmente, a Unidade apresentou as seguintes informações complementares: 

“Em anexo, seguem cópia de 3 ofícios do MMA para os órgãos responsáveis pela gestão 

das áreas territoriais abrangidas pelo programa Bolsa Verde, solicitando providências 

quanto à verificação de eventuais inconsistências nos dados dos beneficiários. Segue 

ainda cópia do ofício endereçado ao MDS, responsável pelo CADÚnico, a fim de que 

este realize novos cruzamentos a fim de verificar se realmente permanecem as possíveis 
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inconsistências apontadas pela auditoria. Salientamos porém que, para a resposta 

original do MMA, ocorreu estreito diálogo com esses órgãos. 

Salientamos que, em razão de restrição orçamentária, atualmente não há perspectiva de 

ampliação de número de beneficiários. Portanto, as possíveis inconsistência relativas a 

potenciais beneficiários, apontadas pela CGU, não correm de se efetivarem.”  

Após o envio do relatório preliminar, a Unidade informou que sobre as possíveis 

discrepâncias relativas a dados sobre CPF e registro no CADÚnico serão realizadas novas 

checagens, por meio dos devidos cruzamentos, para que sejam sanados eventuais 

problemas, tão logo a manifestação do MDS esteja disponível. 

 

Ainda no que se refere às fragilidades dos potenciais beneficiários, a Unidade reafirma 

que a condição de potencial beneficiário não confere o acesso de imediato aos benefícios 

ofertados pelo Programa Bolsa Verde. O acesso apenas irá se concretizar após a devida 

ampliação orçamentária e diante de um novo cruzamento de dados junto ao CADÚnico.  

 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Considerando que somente após a manifestação do MDS será possível a realização de 

novos cruzamentos de dados para a checagem de eventuais inconsistências apontadas no 

relatório, aguarda-se a manifestação da Unidade sobre a confirmação das inconsistências 

apontadas assim como as providências relativas ao saneamento das falhas confirmadas. 

 

Quanto aos potenciais beneficiários, embora a Unidade tenha informado que não há risco 

de se efetivarem em função de que não há perspectiva de ampliação no número de 

beneficiários, e que existe uma nova checagem dos dados junto ao CADÚnico, é 

importante que seja verificado se as inconsistências existentes no cadastro de potenciais 

beneficiários estão sendo transferidas para o cadastro de beneficiários, tendo em vista que 

a ocorrência dessas inconsistências pode indicar fragilidades na execução do Programa e, 

portanto, a necessidade de uma mudança nos controles existentes.  
##/AnaliseControleInterno## 

 

Recomendações: 

 

Recomendação 1: Recomenda-se ao MMA que, após a análise da manifestação do 

Ministério de Desenvolvimento Social, verifique se as inconsistências identificadas 

persistiram, e, em caso positivo, apresentar as providências tomadas pela Unidade na 

correção das impropriedades.  

 

 

1.1.1.3 CONSTATAÇÃO 
 

Possível ocorrência de beneficiários ou de potenciais beneficiários que não atendem 

aos requisitos do Programa 

 

Fato 

O cruzamento dos dados dos beneficiários do programa demonstra que 195 beneficiários 

possuem menos de dezesseis anos segundo a data de nascimento cadastrada no Programa 

(trilha 1.5), e que esses mesmos 195 beneficiários tinham menos de dezesseis anos no 

momento em que foram cadastrados (trilha 2.1). Outros 2 beneficiários tinham menos de 

dezesseis anos, segundo os dados da RFB, no momento em que foram cadastrados (trilha 

2.2). Nesses casos, a conferência dos dados se mostra necessária a fim de verificar se 
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houve pagamento indevido de benefícios a menores ou se ocorreram apenas erros de 

digitação durante o cadastramento.  

Quanto aos potenciais beneficiários, os resultados indicam que 957 tinham menos de 

dezesseis anos, considerando a data de 23 de novembro de 2016 (trilha 2.1), e um 

potencial beneficiário que tinha menos de dezesseis anos, segundo os dados da RFB, 

considerando a mesma data (trilha 2.2). 

Quanto à renda familiar, foram identificados 237 participantes do programa que possuem 

vínculo empregatício (trilha 2.4), considerando os dados da RAIS referente ao exercício 

de 2015.  Para os potenciais beneficiários não foi encontrada nenhuma ocorrência. 

Quando verificados os dados do SISBEN, apurou-se que 4.238 beneficiários (quase 9% 

do total) receberam aposentadoria ou pensão em junho de 2016 (trilha 2.5). Para os 

potenciais beneficiários foram encontradas 9.641 ocorrências. Nessas trilhas (2.4 e 2.5) 

foram levados em conta apenas o valor do salário e da aposentadoria ou pensão recebido 

pelo beneficiário, que não foi dividido pelo número de membros da família. Contudo, 

considerando como hipótese o valor médio do salário mínimo de 2013 a 2015 (R$730,00), 

e uma família formada por sete membros (maior número encontrado na trilha 2.6, que usa 

os dados do CadÚnico), a renda per capita, neste caso, estaria acima da faixa da pobreza 

extrema. 

Situação ainda mais delicada foi verificada no batimento realizado com os dados do 

CadÚnico, quando se apurou que 2.175 famílias beneficiadas possuem renda declarada 

neste Cadastro superior a R$77,00 per capita (trilha 2.6). Para chegar a esse resultado, a 

renda familiar declarada no CadÚnico foi dividida pelo número de membros da família 

(dado também registrado no CadÚnico). Em relação aos potenciais beneficiários foram 

encontradas 12.230 famílias com renda superior a R$77,00 per capita. Entretanto, 

considerando que o valor atual definido para pobreza extrema subiu para R85,00 per 

capita, esse número diminui para 11.334 casos.  

É importante ressaltar que, no caso dos potenciais beneficiários, as trilhas 2.4, 2.5 e 2.6, 

servem apenas de alerta, já que para o cálculo da renda há que se considerar o valor 

caracterizado como em situação de extrema pobreza no momento em que o cidadão de 

fato entrar no PBV.   

Além disso, foi verificado que 714 beneficiários não estão registrados no CadÚnico 

(trilha 2.7). Em relação aos potenciais beneficiários esse número chega a 1.546. Vale 

lembrar que estar inscrito no Cadastrado é um requisito para participar do PBV. Não 

obstante, é preciso ressaltar que o fato dos beneficiários não terem sido encontrados pode 

estar relacionado com problemas cadastrais no número do CPF.  

No que se refere a trilha 2.8, que buscou identificar se existe família beneficiada cujo 

responsável é servidor público federal, foi encontrada apenas uma situação em relação 

aos potenciais beneficiários.  

Por sua vez, a trilha 2.9 resultou na identificação de 78 beneficiários e 319 potenciais 

beneficiários que são proprietários de veículos cujo valor venal supera R$20.000,00.  Em 

relação aos potenciais beneficiários, foram encontrados dois caminhões Mercedes-Benz 

avaliados em R$ 110.274,00. Trata-se de um indício de que esse conjunto de beneficiários 

ou potenciais beneficiários não é elegível para o Programa por não estar em situação de 

extrema pobreza.  
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Quadro 2: Beneficiários - Questões de auditoria, ocorrências e descrição das trilhas 

referentes às inconsistências na concessão dos benefícios. 

2.Inconsistências 

na concessão dos 

benefícios. 

2.1 Existe beneficiário 

que, no momento do 

cadastro, tinha menos 

de 16 anos? 

195 

Essa trilha buscou identificar beneficiários que, no 

momento do cadastro (verificado pela coluna 

data_ini_bolsa[1] registrada no cadastro do PBV), 

tinham menos de 16 anos segundo a data de 

nascimento registrada também no cadastro do 

PBV. 

2.2 Existe beneficiário 

que, no momento do 

cadastro, tinha menos 

de 16 anos segundo a 

base da RFB? 

2 

Essa trilha buscou identificar beneficiários que, no 

momento do cadastro (verificado pela coluna 

data_ini_bolsa registrada no cadastro do PBV) 

tinham menos de 16 anos segundo a data de 

nascimento constante da base da RFB. 

2.3 Existe beneficiário 

que, no momento do 

cadastro, tinha menos 

de 16 anos segundo o 

CadÚnico? 

0 

Essa trilha buscou identificar beneficiários que, no 

momento do cadastro (verificado pela coluna 

data_ini_bolsa registrada no cadastro do PBV) 

tinham menos de 16 anos segundo a data de 

nascimento constante da base do CadÚnico. 

  

2.4 Existe beneficiário 

que possui vínculo 

celetista e a renda per 

capita familiar 

possivelmente supera 

R$77,00 mensal? 

237 

Essa trilha buscou identificar beneficiários que, 

segundo a RAIS 2015, possuem vínculo celetista 

cuja renda per capita familiar possivelmente supera 

R$77,00 mensal.  

2.5 Existe beneficiário 

que recebe 

aposentadoria ou 

pensão e a renda per 

capita familiar 

possivelmente supera 

R$77,00 mensal? 

4238 

Essa trilha buscou identificar beneficiários que, 

segundo o SISBEN, receberam aposentadoria ou 

pensão em junho de 2016 cuja renda per capita 

familiar possivelmente supera R$77,00 mensal.  

2.6 Existe família 

beneficiada que possui 

renda declarada no 

CadÚnico superior a 

R$77,00 per capita? 

2175 

Essa trilha buscou identificar beneficiários que, 

segundo o CadÚnico, declararam receber renda 

mensal superior a R$77,00 per capita. 

2.7 Existe beneficiário 

que não esteja 

cadastrado no 

CadÚnico? 

714 

Essa trilha buscou identificar beneficiários que não 

constam da base do CadÚnico. Para a verificação 

foi observado o CPF do cadastro do PBV. 

2.8 Existe beneficiário 

que é servidor público 

federal? 

0 
Essa trilha buscou identificar beneficiários que são 

servidores públicos federais.  

2.9 Existe beneficiário 

que possui veículo com 

valor superior a R$ 

20.000? 

78 

Essa trilha buscou identificar beneficiários que, 

segundo a base do RENAVAM de 03/2016, são 

proprietários de veículos cujo valor venal supera 

R$ 20.000,00. 

Quadro 2A: Potenciais beneficiários - Questões de auditoria, ocorrências e descrição 

das trilhas referentes às inconsistências na concessão dos benefícios. 

2.Inconsistências na 

concessão dos 

benefícios. 

2.1 Existe potencial 

beneficiário que, no 

momento do cadastro, 

tinha menos de 16 

anos? 

957 

Essa trilha buscou identificar potenciais 

beneficiários que, na data de 23/11/2016, tinham 

menos de 16 anos segundo a data de nascimento 

registrada também no cadastro do PBV. 
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2.2 Existe potencial 

beneficiário que, no 

momento do cadastro, 

tinha menos de 16 anos 

segundo a base da 

RFB? 

1 

Essa trilha buscou identificar potenciais 

beneficiários que, na data de 23/11/2016, tinham 

menos de 16 anos segundo a data de nascimento 

constante da base da RFB. 

2.3 Existe potencial 

beneficiário que, no 

momento do cadastro, 

tinha menos de 16 anos 

segundo o CadÚnico? 

0 

Essa trilha buscou identificar potenciais 

beneficiários que, na data de 23/11/2016, tinham 

menos de 16 anos segundo a data de nascimento 

constante da base do CadÚnico. 

  

2.4 Existe potencial 

beneficiário que possui 

vínculo celetista e a 

renda per capita 

familiar possivelmente 

supera R$77,00 

mensal? 

0 

Essa trilha buscou identificar potenciais 

beneficiários que, segundo a RAIS 2015, possuem 

vínculo celetista cuja renda per capita familiar 

possivelmente supera R$77,00 mensal. (não houve 

casos) 

2.5 Existe potencial 

beneficiário que recebe 

aposentadoria ou 

pensão e a renda per 

capita familiar 

possivelmente supera 

R$77,00 mensal? 

9641 

Essa trilha buscou identificar potenciais  

beneficiários que, segundo o SISBEN, receberam 

aposentadoria ou pensão em junho de 2016 cuja 

renda per capita familiar possivelmente supera 

R$77,00 mensal. 

2.6 Existe potencial 

família beneficiada que 

possui renda declarada 

no CadÚnico superior 

a R$77,00 per capita? 

12230 

Essa trilha buscou identificar potenciais  

beneficiários que, segundo o CadÚnico, 

declararam receber renda mensal superior a 

R$77,00 per capita. Se considerarmos o valor de 

R$ 85,00 esse número cai para 11.334. 

2.7 Existe potencial 

beneficiário que não 

esteja cadastrado no 

CadÚnico? 

1546 

Essa trilha buscou identificar potenciais  

beneficiários que não constam da base do 

CadÚnico. Para a verificação foi observado o CPF 

do cadastro do PBV. 

2.8 Existe potencial 

beneficiário que é 

servidor público 

federal? 

1 
Essa trilha buscou identificar potenciais  

beneficiários que são servidores públicos federais.  

2.9 Existe potencial 

beneficiário que possui 

veículo com valor 

superior a R$ 20.000? 

319 

Essa trilha buscou identificar potenciais  

beneficiários que, segundo a base do RENAVAM 

de 03/2016, são proprietários de veículos cujo 

valor venal supera R$ 20.000,00. 

 

Inicialmente, em resposta aos questionamentos desta CGU, a Unidade apresentou as 

seguintes informações: 

 

“A Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento Rural (SEDR) vem realizando 

Cruzamentos periódicos entre a base de famílias do Programa Bolsa Verde e o CadUnico 

para verificar casos de famílias que não se enquadram no perfil de beneficiários do 

Programa por elevação de renda ou algum outro motivo. 

 

Em fevereiro de 2016 haviam cerca de 77.587 famílias recebendo os benefícios do 

Programa Bolsa Verde. Desde então, 15.418 famílias foram excluídas do programa, 

13.363 estão como benefício suspenso por recebimento do seguro defeso ou suspensão 

cautelar do benefício por determinação do Acórdão 775/2016 do Tribunal de Contas da 

União que trata de indícios de irregularidade no Programa Nacional de Reforma 

Agrária. 
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Desse total de 15.422 famílias excluídas do programa, 14.496 apresentaram elevação de 

renda; 186 foram retiradas por conta da não conformidade ambiental das áreas em que 

residem: 150 por motivos outros como perda de vínculo com a área, falecimento, 

cometimento de crimes ambientais, dentre outros. 

 

Além disso, 590 beneficiários foram retirados por não terem sido encontrados no 

cruzamento com o CadUnico (trilha 2.7). Essa categoria de exclusão demanda uma 

análise mais cautelosa, uma vez que as famílias que se encontram no banco de dados do 

Programa só são inseridas depois que são indicadas como potenciais beneficiárias pelo 

MDSA. 

 

Contudo, como temos encontrado inconsistências dessa natureza com a base de dados 

do MDSA, estamos buscando estabelecer uma rota de análise com base nos dados da 

Caixa Econômica Federal.  

 

A tabela abaixo ilustra os detalhes dos principais motivos de exclusão e suspensão do 

pagamento de benefício do Bolsa Verde: 

 
Motivos de exclusão ou suspensão do Programa 

Bolsa Verde 

Quantidade de famílias 

Renda superior a extrema pobreza 14.496 

Não encontrado no Cadastro Único 590 

Monitoramento Ambiental 186 

Outros 150 

Suspensão por recebimento de seguro defeso e/ou 

por determinação do TCU 

13.363 

Total famílias 28.785 

 

A Unidade informou que excluiu 13.363 famílias em função do recebimento do seguro 

defeso ou suspensão cautelar do benefício por determinação do Acórdão 775/2016 do 

Tribunal de Contas da União, entretanto, não informou quais as providências adotadas 

para verificar as inconsistências identificadas por esta CGU. 

É importante ressaltar que o cruzamento de dados foi realizado com a base do dia 21 de 

novembro de 2016, ou seja, após a exclusão ou suspensão dos beneficiários em situação 

irregular.  
##/Fato## 

 

Causa 
 

Fragilidades no processo de seleção e de manutenção dos beneficiários e potenciais 

beneficiários do Programa. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Após nova solicitação de justificativas por parte desta CGU, a Unidade apresentou 

as seguintes informações: 

Assim como descrito na nova manifestação do MMA ao Fato 1, foram expedidos 

3 ofícios (cópias anexas) para os órgãos responsáveis pela gestão das áreas territoriais 

abrangidas pelo programa Bolsa Verde, solicitando providências quanto à verificação 

de eventuais inconsistências nos dados dos beneficiários. Igualmente, segue cópia do 

ofício endereçado ao MDS, responsável pelo CADÚnico, a fim de que este realize novos 

cruzamentos em busca de analisar se realmente permanecem as possíveis inconsistências 
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apontadas pela auditoria. No que concerne a possíveis inconsistência relativas a 

potenciais beneficiários, apontadas pela CGU, em razão de restrição orçamentária, 

atualmente não há perspectiva de ampliação de número de beneficiários. 

 Corroborando com o entendimento da equipe de auditoria, a Unidade apresentou 

a seguinte manifestação após o envio do relatório preliminar: 

 “...a SEDR irá fazer as devidas análises e averiguações de possíveis 

inconsistências, tão logo receba do MDS a manifestação a respeito.” 

 Informou ainda: 

 “...importante apontar que os 7.657 beneficiários apontados pelas trilhas da 

auditoria foram cruzados com a lista de 6.099 famílias excluídas em julho de 2017. Desse 

cruzamento, 4.367 famílias já haviam sido excluídas do Bolsa Verde nas análises 

anteriormente realizadas...As demais 3.290 famílias serão suspensas para verificação e, 

caso persista a eventual inconsistência, serão permanentemente excluídas do 

Programa.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Da manifestação ocorrida após a emissão do relatório preliminar, em que pese a Unidade 

afirmar que já tomou providências para a exclusão de 4.367 famílias em julho de 2017, 

ainda persiste a necessidade de encaminhamentos relacionados à identificação das 

inconsistências apontadas para 3.290 famílias.  

 

Quanto aos potenciais beneficiários, embora a Unidade tenha informado, em 

oportunidade anterior, que não há risco atual das inconsistências se efetivarem em função 

de que não há perspectiva de ampliação no número de beneficiários, e que diante de novos 

recursos existe uma nova checagem dos dados junto ao CADÚnico, repisa-se a 

necessidade de se verificar se as inconsistências existentes no cadastro de potenciais 

beneficiários estão sendo transferidas para o cadastro de beneficiários, tendo em vista que 

a ocorrência dessas inconsistências pode indicar fragilidades nos controles do Programa, 

podendo acarretar destinação indevida dos recursos públicos. 

   
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

 

Recomendação 1: Recomenda-se ao MMA que, após análise da manifestação do MDS, 

suspenda a concessão dos benefícios nos casos de beneficiários que não atendem aos 

requisitos do Programa, e disponibilize a esta CGU a lista de beneficiários suspensos. 

 

Recomendação 2: Recomenda-se ao MMA que aprimore os mecanismos de seleção e 

manutenção dos beneficiários do Programa Bolsa Verde de maneira a evitar que as 

irregularidades identificadas voltem a ocorrer. 
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1.1.1.4 CONSTATAÇÃO 
 

Existência de beneficiários ou potenciais beneficiários que residem em Unidade da 

Federação (UF) distinta da UF de sua área de proteção registrada no cadastro do 

PBV, conforme dados do CadÚnico ou RAIS 

 

Fato 

Outro ponto que merece atenção é o local de residência dos participantes do PBV. A 

definição das áreas prioritárias para a conservação nas quais os beneficiários devem 

desenvolver suas atividades é realizada pelo Comitê Gestor do Programa. O público alvo 

do Programa são famílias em condições de extrema pobreza que desenvolvam atividades 

de conservação em Unidades de Conservação, Projetos de Assentamentos e Áreas de 

Ribeirinhos. Por isso, a confirmação de que a área de residência da família corresponde 

ao que foi declarado durante o cadastramento é de suma importância para que o benefício 

chegue, de fato, àqueles que precisam. 

Diante disso, foram realizadas duas trilhas de auditoria a fim de verificar se existe 

beneficiário que reside em UF diferente da área estabelecida pelo PBV: a) trilha 3.1, que 

identificou 242 famílias que, segundo os dados do CadÚnico, residem em UFs distintas 

das suas áreas de preservação; b) trilha 3.2, que identificou 24 beneficiários que possuem 

vínculo empregatício também em UFs distintas dos locais aonde deveriam residir. 

Em relação aos potenciais beneficiários foram verificadas as seguintes ocorrências: 1819 

famílias que, segundo os dados do CadÚnico, residem em UFs distintas das suas áreas de 

preservação; b) 746 beneficiários que possuem vínculo empregatício também em UFs 

distintas dos locais aonde deveriam residir. 

Quadro 3: Beneficiários - Questões de auditoria, ocorrências e descrição das trilhas 

referentes à área de residência dos beneficiários. 

3. Localização 

3.1 Existe beneficiário que, 

segundo o CadÚnico, reside 

em UF diferente da sua área 

de proteção? 

242 

Essa trilha buscou identificar beneficiários que, 

segundo o CadÚnico, residem em UF distinta da 

UF de sua área de proteção registrada no cadastro 

do PBV. 

3.2 Existe beneficiário que 

possui vínculo empregatício 

em UF diferente da sua área 

de proteção? 

24 

Essa trilha buscou identificar beneficiários que, 

segundo a RAIS 2014, possuem vínculo 

empregatício em empresa localizada em UF 

distinta da UF de sua área de proteção registrada no 

cadastro do PBV. 

Quadro 3A: Potenciais Beneficiários - Questões de auditoria, ocorrências e descrição 

das trilhas referentes à área de residência dos beneficiários. 

3. Localização 

3.1 Existe beneficiário que, 

segundo o CadÚnico, reside 

em UF diferente da sua área 

de proteção? 

1819 

Essa trilha buscou identificar beneficiários que, 

segundo o CadÚnico, residem em UF distinta da 

UF de sua área de proteção registrada no cadastro 

do PBV. 

3.2 Existe beneficiário que 

possui vínculo empregatício 

em UF diferente da sua área 

de proteção? 

746 

Essa trilha buscou identificar beneficiários que, 

segundo a RAIS 2014, possuem vínculo 

empregatício em empresa localizada em UF 

distinta da UF de sua área de proteção registrada no 

cadastro do PBV. 
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Sobre o assunto a Unidade apresentou as seguintes informações: 

 

“Muitas das unidades de conservação e projetos de assentamento listados por este 

Ministério abrangem mais de um estado ou estão localizados em áreas limítrofes entre 

dois estados. Esses são os casos, por exemplo, das RESEX Acaú Goiana, RESEX 

Cazumbá Iracema e RESEX Delta do Parnaíba e RESEX Arapixi o que pode gerar esse 

tipo de inconsistência 

 

A informação sobre a unidade federativa que consta no CadUnico e no banco de dados 

do Programa Bolsa Verde se refere ao local no qual o beneficiário se inscreveu no 

cadastro e não ao seu local de moradia. Muitas vezes, o local de residência está mais 

próximo ao centro urbano de um outro estado. 

 

Todos os moradores das áreas inseridas no programa devem ter os termos de adesão ao 

programa validados pelo gestor local, o que é usado para confirmar o vínculo dos 

beneficiários com a área.” 

 

 A resposta da Unidade foi de forma geral, sem analisar caso a caso. Embora o MMA 

justifique, por meio de exemplos em que a residência e a área protegida estão em estados 

limítrofes, observa-se pelas trilhas, que também, existem situações em que os estados são 

bem distantes, conforme demonstra o quadro abaixo: 

UF Bolsa Verde UF CadÚnico 

PA SP 

MA SP 

BA SP 

PA RS 

AL MT 

AM MG 

PA GO 

PA ES 

PB DF 

MT AM 

 

Além disso, de acordo com o material Bolsa Verde - Um benefício para apoiar e 

valorizar as famílias que vivem dos recursos naturais e conservam as riquezas do 

Brasil, a Gestão Municipal do CadÚnico tem o papel de localizar, identificar e cadastrar 

as famílias, bem como garantir a atualização de seus dados cadastrais. E os gestores locais 

são responsáveis por coletar a assinatura das famílias nos termos de adesão ao Programa 

e encaminhá-los ao Ministério do Meio Ambiente. Considerando que o Responsável 

familiar/CadÚnico, em alguns casos, não é o beneficiário do Programa de Reforma 

Agrária, da Unidade de Conservação ou do Termo de Autorização de Uso Sustentável 

(TAUS/SPU), e ainda, que o Responsável familiar pode ser substituído, é necessário 

verificar caso a caso, principalmente em relação aos 266 que já estão recebendo os 

benefícios do Bolsa Verde. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Fragilidades no processo de seleção dos beneficiários e potenciais beneficiários do 

Programa. 

  
##/Causa## 
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Manifestação da Unidade Examinada 
 

Em resposta a Unidade apresentou as seguintes informações:  

Assim como descrito na nova manifestação do MMA ao Fato 1 e ao Fato 2, seguem cópia 

dos 3 ofícios expedidos para os órgãos responsáveis pela gestão das áreas territoriais 

abrangidas pelo programa Bolsa Verde, solicitando providências quanto à verificação 

de eventuais inconsistências nos dados dos beneficiários. No que concerne a possíveis 

inconsistência relativas a potenciais beneficiários, apontadas pela CGU, em razão de 

restrição orçamentária, atualmente não há perspectiva de ampliação de número de 

beneficiários. 

Após a emissão do Relatório Preliminar, a unidade continuou a ressaltar que a eventual 

discrepância nas informações relacionadas às Unidades Federativas de residência e de 

localização da área de proteção registrada no cadastro do Programa não necessariamente 

implicam em impropriedades. Destaca casos, que por causa da distância, geografia ou 

oferta de serviços públicos, opta-se por se relacionar com outra UF que não seja a de sua 

naturalidade. Cita a possibilidade de algumas Unidades de Conservação abrangerem mais 

de uma UF. Continua afirmando que dos 242 casos apontados pela trilha de auditoria, 

205 residem em estados limítrofes, e destes, 96 residem em projetos de assentamentos ou 

unidades de conservação de municípios paraenses limítrofes com o estado do Amapá, de 

maneira que, pela distância em relação à sede dos seus municípios costumam se relacionar 

com o município do Amapá, enquanto, afirma que mais 36 casos se refere à unidade de 

conservação abrangendo mais de uma Unidade Federativa. Termina concentrando esforço 

nos casos onde há uma discrepância muito grande em relação à Unidade Federativa de 

residência. Assim, dos 37 casos apontados, 13 já haviam sido retirados do Programa por 

elevação de renda, 6 realizaram a última atualização cadastral no mesmo município e 4 

realizaram a sua última atualização cadastral na mesma Unidade da Federação. Concluiu 

informando que os 14 casos restantes serão excluídos do Programa. 

 

Para a situação envolvendo beneficiários que possuem vínculo empregatício com empresa 

localizada em unidade da federação diferente da área de proteção, destacou que 10 estão 

em estados limítrofes e o restante advém do fato da empresa dos dados da RAIS indicar 

o local de registro da empresa contratante e não o local de contratação do beneficiário.  

 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

 

Nas novas considerações, a Unidade apresentou às análises das inconsistências apontadas 

pela equipe de auditoria e informou que vai excluir do Programa as situações irregulares. 

Dessa forma, mantém-se a constatação para acompanhamento das providências a serem 

adotadas.  

 

Além disso, considera-se ainda que ao reconhecer situações que foram excluídas apenas 

após os apontamentos da equipe de auditoria, a Unidade precisa de mecanismos que 

fortaleçam seus controles internos. 

 

 
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Recomenda-se ao MMA que, exclua a concessão dos benefícios nos 

casos dos beneficiários em situação irregular e disponibilize a esta CGU a comprovação 

das meditas adotadas. 
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1.1.1.5 INFORMAÇÃO 
 

Controle no cadastramento de beneficiários ou potenciais beneficiários que, segundo 

o SISOBI, constam como falecidos 

 

Fato 

Por fim, foram identificados 12 beneficiários e 413 potenciais beneficiários que constam 

como falecidos no SISOBI. 

Quadro 4: Beneficiários - Questão de auditoria, ocorrências e descrição da trilha. 

4. Óbitos 

4.1 Existe beneficiário 

que conste do registro 

do SISOBI como 

falecido, e que a data 

de início da bolsa foi 

posterior a data de 

registro do óbito? 

12 

Essa trilha buscou identificar beneficiários 

que, segundo o SISOBI, constam como 

falecidos, nos casos em que a data de 

inclusão do beneficiário no programa é 

posterior à data de registro do óbito. 

 Quadro 4A: Potenciais Beneficiários - Questão de auditoria, ocorrências e descrição 

da trilha. 

4. Óbitos 

4.1 Existe potencial 

beneficiário que conste do 

registro do SISOBI como 

falecido? 

413 

Essa trilha buscou identificar potenciais 

beneficiários que, segundo o SISOBI, 

constam como falecidos.  

 

 

Sobre a inconsistência identificada a Unidade apresentou a seguinte informação: 

 

“Relativo ao fato de existência de beneficiários que, segundo o SISOBI, constam como 

falecidos, nos casos em que a data de inclusão do beneficiário no programa é posterior 

à data de registro do óbito, as versões mais atuais do CadUnico possuem integração com 

o SISOBI.  

 

O aditivo contratual com a CAIXA deverá reduzir essas divergências. Além disso, 

apresentamos os seguintes pontos: 

 

a. Foram localizadas as copias dos Termos de Adesão assinados para 8 dos beneficiários 

identificados na trilha 4.1 como falecidos no SISOBI, alguns com data de inclusão do 

beneficiário ao Programa Bolsa Verde posterior à data de registro do óbito. 

 

b. Além disso, checamos a situação cadastral dos supostos mortos junto à Receita 

Federal e verificamos que do total dos indicados, 9 estão com CPF regular, 1 tem a 

situação de CPF suspenso. Solicitaremos aos gestores que investiguem a situação dos 

beneficiários não encontrados. 

 

c. O Bolsa Verde toma ciência dos óbitos dos beneficiários somente por meio dos órgãos 

gestores. Em caso de óbito, a família deve informa o fato ao gestor e indicar o novo 

responsável familiar. 
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Nome Termo de Adesão Situação cadastral do CPF 

A.F.M Não Regular 

A.S.S Sim Regular 

A.A.M Sim  Regular 

J.B.N Sim Suspensa 

J.M.S Não Regular 

K.M.S.P Sim  Regular 

L.A.S Sim Regular 

M.D.C Não Regular 

M.F.G.A Sim Regular 

R.B.S Sim  

R.L.M.R Não  

W.M.S Sim Regular 

 

A Unidade informou que solicitará aos gestores que investiguem a situação dos 

beneficiários não encontrados, entretanto, não havia encaminhado nenhum documento 

que demonstre as providências relatadas. 

 

Posteriormente a Unidade apresentou as seguintes informações:  

 

Assim como descrito na nova manifestação do MMA aos Fatos 1,2,3,4, seguem cópia dos 

3 ofícios expedidos para os órgãos responsáveis pela gestão das áreas territoriais 

abrangidas pelo programa Bolsa Verde, solicitando providências quanto à verificação 

de eventuais inconsistências nos dados dos beneficiários. No que concerne a possíveis 

inconsistência relativas a potenciais beneficiários, apontadas pela CGU, em razão de 

restrição orçamentária, atualmente não há perspectiva de ampliação de número de 

beneficiários. Igualmente, segue cópia do ofício endereçado ao MDS, responsável pelo 

CADÚnico, a fim de que este realize novos cruzamentos em busca de analisar se 

realmente permanecem as possíveis inconsistências apontadas pela auditoria. 

 

Após o envio do relatório preliminar, a Unidade ressaltou que realiza cruzamentos 

periódicos com a base de dados do CADÚnico, havendo identificado no cruzamento 

realizado em 14 de junho de 2017 que 6 beneficiários identificados anteriormente pela 

equipe de auditoria já haviam sido excluídos do Programa, e que os outros 6 beneficiários 

atualizaram seus dados no CECAD em período posterior ao suposto óbito. 

 

Considerando os novos cruzamentos de dados junto ao CADÚnico realizados pela 

Unidade elidindo as discrepâncias apontadas pela equipe de auditoria, entende-se que os 

procedimentos de cruzamento de dados e de atualização cadastral utilizados 

representaram um controle razoável sobre eventuais inconsistências, inclusive como 

medida mitigadora do risco de transferência de inconsistências apresentadas no cadastro 

de potenciais beneficiários para o cadastro dos beneficiários. Ressalta-se a importância 

da periodicidade desses cruzamentos, tanto na primeira linha de defesa como pelos órgãos 

de controle, de maneira a conservar a integridade dos dados cadastrados. 
##/Fato## 

 

1.1.2 SISTEMA DE INFORMAÇÕES OPERACIONAIS            

1.1.2.1 INFORMAÇÃO 
 

Contratação Padrão iX 

 

Fato 
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Trata-se da análise do Contrato nº 30, de 03/11/2014, e aditivos, firmado com a empresa 

Padrão i-X Informática Sistemas Abertos S.A. nos termos estabelecidos no Termo de 

Referência e em Ata de Registro de Preços nº 04/2014, resultante do Pregão Eletrônico 

SRP nº 13/2013. 

 

A contratação objetivou o “fornecimento de Solução Integrada de Suporte à 

Comunicação e Gestão Corporativa (...), conforme descrito na Cláusula Primeira – Do 

Objeto, com preço global estimado em R$ 8.695.600,00, com vigência de 12 (doze) meses, 

podendo ser prorrogado em até 48 (quarenta e oito) meses, para os serviços detalhados na Tabela 1 

a seguir: 

 

Tabela 1 – Descrição de serviços contratados. 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QTDE 
CUSTO 

UNITÁRIO 
VALOR 

TOTAL 
01 Licenciamento perpétuo de uso de 

software 
Produto 1 3.360.000,00 3.360.000,00 

02 Serviços de implantação tecnológica Serviço único 1 215.000,00 215.000,00 
03 Serviços acessórios à implantação 

estratégica e operacional 
Serviço único 1 195.000,00 195.000,00 

04 Serviços de suporte, manutenção e 

garantia de atualização tecnológica 
Serviço 

mensal 
12 56.300,00 675.600,00 

05 Serviços de capacitação Turma 15 10.000,00 150.000,00 
06 Demais serviços de sustentação 

operacional 
Unidade de 

serviço 

especializado 

– USE 

40.000 42,50 1.700.000,00 

07 Serviços de desenvolvimento de novas 

funcionalidades, customizações e 

integrações diversas 

Pontos de 

função 
4.000 600,00 2.400.000,00 

TOTAL 8.695.600,00 

Fonte: Contrato nº 30/2014-MMA.  

 

Observa-se que em 29/10/2015, se firmou o Primeiro Termo Aditivo que prorrogou o Contrato nº 

30/2014 até 03/11/2016, em relação aos itens 04, 06 e 07, nos termos do inciso IV, do art. 57, da 

Lei 8.666/93. 

 

Em 03/11/2016, foi firmado o Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 30/014, com 

prorrogação de sua vigência até 03/11/2017, e ainda, definiu a estimativa anual de valores 

descriminados dos itens 04, 06 e 07 para R$ 4.775.600,00 detalhados na Tabela 2 na 

página a seguir: 

 

Tabela 2 – Descrição de serviços aditivados. 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QTDE 
CUSTO 

UNITÁRIO 

(R$) 

CUSTO 

TOTAL (R$) 

04 Serviços de suporte, manutenção e 

garantia de atualização tecnológica 
Serviço 

mensal 
12 56.300,00 675.600,00 

06 Demais serviços de sustentação 

operacional 
Unidade de 

serviço 

especializado 

- USE 

40.000 42,50 1.700.000,00 

07 Serviços de desenvolvimento de novas 

funcionalidades, customizações e 

integrações diversas 

Pontos de 

atuação 
4.000 600,00 2.400.000,00 

TOTAL 4.775.600,00 

Fonte: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 30/2014-MMA.  
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Para verificação dos controles relativos à fase de gerenciamento do contrato, procedeu-se 

a definição de amostra e a análise do recebimento dos serviços e atesto das faturas 

referentes à execução dos itens 6 “Demais serviços de sustentação operacional”, com 

previsão de execução de 40.000 Unidades de Serviços Especializados – USE, custo 

unitário de R$ 42,50, e custo total de R$ 1.700.000,00 e  7 “Serviços de desenvolvimento 

de novas funcionalidades, customizações e integrações diversas”, com previsão de 

execução de 4000 Ponto de atuação, ao custo unitário de R$ 600,00, e custo total de R$ 

2.400.000,00. 

 

Nessa análise, foi observado que o documento Termo de Recebimento Provisório, atesta 

que os serviços foram prestados e atendem aos requisitos estabelecidos em contrato, e 

que a avaliação dos aspectos da qualidade dos serviços seria realizado posteriormente, 

embora não conste nesses documentos a discriminação dos serviços executados, nem uma 

lista de verificação para subsidiar as comprovações dos serviços realmente executados. 

 

Quando da emissão do documento Termo de Recebimento Definitivo, atesta-se que os 

serviços foram prestados de acordo com a avaliação técnica, sem, novamente, especificar 

quais serviços foram de fato executados, sem lista de verificação, e nem avaliação dos 

aspectos da qualidade técnica desses serviços. 

 

Na análise técnica da prestação dos serviços, como consta, por exemplo, na Nota Técnica 

nº 05/2015/CGOV/SPOA/SECEX/MMA, de 18/03/2015, a Unidade, se restringiu a 

avaliar aos aspectos formais de regularidade da documentação apresentada, sendo 

consideradas as informações da própria contratante para aferir que os serviços foram 

devidamente executados, sem que conste uma avaliação específica da qualidade dos 

serviços prestados.  

 

Em resposta ao Relatório Preliminar de Auditoria, encaminhado por intermédio do Ofício 

nº 50276/2017-MMA, DE 18/07/2017, a Unidade informou o seguinte: 

 

(...) 

No que tange a mensuração dos serviços do item 7 utilizando a métrica de Pontos de 

Função (PF), cabe ressaltar que a métrica Ponto de Função (PF) é utilizada a fim de 

aferir o tamanho das funcionalidades do software, efetivamente, executadas e entregues 

pela Contratada, tendo como base o Manual de Contagem de Pontos de Função da 

NESMA, para realização da contagem estimada inicial para abertura do Ordem de 

Serviço e o Manual de Contagem de Pontos de Função do IFPUG e o roteiro de métricas 

do SISP, para a aferição da contagem detalhada para a entrega definitiva dos produtos 

constantes na referida Ordem de Serviço, sendo realizadas pela Contratada e validadas 

pela equipe técnica capacitada em análise de PF da área de sistemas de informação da 

CGTI. 

 

Quanto ao atesto e recebimentos de serviços, a equipe de fiscalização do contrato 

mantem em seus arquivos todas as planilhas com contagem detalhada, conforme exemplo 

anexo, que foram entregues pela Contratada e validadas pelo fiscal, e comprometendo 

anexá-las ao processo sempre que houver nova aferição para ateste dos serviços 

entregues pela empresa como forma de comprovações da execução dos serviços. 

 

Cabe ressaltar que está em curso um trabalho de elaboração de indicadores para o 

Biosfera, conforme “Ajuda Memória” da 1ª Reunião do Fórum Processos Estruturantes, 

realizada dia 28/03/2017, conduzida pela Departamento de Gestão Estratégica – DGE 

(anexo), foram iniciados os trabalhos acerca da escolha dos Indicadores Estratégicos. 
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Esses indicadores estão pautados na implementação da Gestão do Conhecimento - 

objetivo nº 09 no Planejamento Estratégico deste Ministério, formalizado na Portaria nº 

159, de 11/05/2016: 

‘Art. 2º - Os objetivos estratégicos estão distribuídos em quatro perspectivas 

conforme elencado abaixo: 

... 

III - Perspectiva de Processos Estruturantes: 

... 

d) objetivo 9: Implementar Gestão do Conhecimento.’ 

 

Isto posto está em processo o estudo com as sugestões de indicadores nas temáticas 

inerentes ao assunto, como: de esforço (Educação Corporativa); de inovação; de criação 

de conhecimento; e de implantação. Após essa definição o acompanhamento será 

monitorado e a performance será apresentada nos Fóruns Temáticos que precedem a 

Reunião de Avaliação da Estratégia – RAE. 

 

Em que pese a recomendação de realizar “registros das ocorrências, positivas e 

negativas, relacionadas à execução contratual, visando avaliar a qualidade dos serviços 

prestados” informamos que a atividade será revista, visando a melhoria no processo, 

contudo esse acompanhamento é subsidiado pelos seguintes canais da Biosfera: 

- Funcionalidade Ajuda: há a possibilidade do usuário Reportar Erro ou Dúvida, e ser 

respondido pela equipe técnica. Foram demandadas 189 interações neste canal. 

- Grupo de trabalho “Dicas e Dúvidas - Biosfera”: espaço dedicado a disponibilização 

de dicas e soluções, e recebimento de reclamações e elogios. O grupo é fixo, aberto para 

todos e todas as informações subsidiam a gestão da plataforma. Atualmente está 

composto por 303 usuários fixos. 

- Pesquisa de Satisfação: A 1ª foi realizada no âmbito do Serviço Florestal Brasileiro – 

SFB, acompanhada pela Divisão de Comunicação Social do SFB, com intuito de extrair 

as impressões dos servidores a respeito da Biosfera. Participaram da pesquisa 273 

pessoas. 

 

Assinale-se, ainda que todo usuário pode registrar uma ocorrência, solicitar ajuda e/ou 

enviar sugestões e reclamações por meio dos seguintes canais: chat; e-mail; e ramal 

específico.” 

 

De acordo com a manifestação em relação ao item 7, a Unidade argumenta que possui 

todas as planilhas com contagem detalhada, as quais foram entregues pela Contratada e 

validadas pelo fiscal, e que se compromete a anexá-las ao processo sempre que houver 

nova aferição para ateste dos serviços. 

Cabe, entretanto, observar que, o atesto válido do recebimento dos serviços requer uma 

avaliação da qualidade dos mesmos e, como boa prática administrativa, entende-se ser 

necessário que a Unidade consigne em documento próprio, no intervalo entre a entrega 

do Termo de Recebimento Provisório e a elaboração do Termo de Recebimento 

Definitivo, uma análise pela área técnica quanto à qualidade dos itens recebidos com 

apoio de listas de verificação coerentes com os critérios de aceitação definidos no 

Contrato, identificando-se, quando for o caso, as não conformidades existentes. 

  

  
##/Fato## 
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