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Tendo em vista os aspectos observados no processo de prestação de contas anual do exercício de 

2017, da Secretaria Executiva do Ministério do Meio Ambiente, expresso a seguinte opinião acerca dos atos 

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

Dentre os avanços obtidos na gestão avaliada, cita-se a evolução do CAR com a implantação do 

módulo análise do SICAR em 18 estados e a definição dos papéis, referentes à gestão do Cadastro, no 

regimento interno do Serviço Florestal Brasileiro. 

Em relação às impropriedades identificadas, destaca-se o baixo nível de maturidade nos controles 

instituídos para o acompanhamento da execução contratual dos serviços terceirizados, decorrentes da ausência 

de um manual de gestão e fiscalização de contratos, da falta de ações padronizadas por parte dos fiscais em 

suas atividades e da ausência de autuação de processo específico para que esses servidores efetuem os registros 

da atividade fiscalizatória. Em relação às recomendações do Relatório, a Unidade se comprometeu a 

implementá-las e adotar as diretrizes da Instrução normativa nº 05/2017 para a gestão e fiscalização contratual, 

de modo a mitigar os riscos apontados.  

Quanto à Política Nacional de Recursos Hídricos, em que pese os avanços obtidos com a fixação 

das Prioridades, Ações e Metas,  verificou-se que o monitoramento realizado pela Secretaria de Recursos 

Hídricos e Qualidade Ambiental ainda é incipiente, de forma que foi recomendada àquela secretaria do MMA 

que, na revisão do Plano Nacional de Recursos Hídricos, considere definir prioridades, indicadores e metas 

para curto, médio e longo prazos e, na medida do possível, estabeleça indicadores que possam mensurar de 

forma objetiva o desempenho da PNRH. 
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Dentre as recomendações de relatórios anteriores, verificou-se que não houve avanços 

significativos em relação a dois aspectos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, quais sejam: a conclusão 

da revisão do Plano Nacional de Resíduos Sólidos e o aperfeiçoamento do Sistema Sinir. 

No que se refere às melhorias nos controles internos administrativos destaca-se a continuidade das 

ações de implementação da Política de Gestão de Riscos, especialmente quanto à realização de treinamentos 

e sensibilizações para a política de gestão de riscos, e a publicação da Portaria MMA nº 415, de 30 de outubro 

de 2017, que instituiu o Comitê de Governança, Riscos e Controles e o Subcomitê de Gestão de Riscos no 

âmbito do Ministério do Meio Ambiente. 

Por fim, outro aspecto positivo verificado na gestão do MMA, se refere as melhorias realizadas ao 

longo do exercício auditado que culminaram, no presente exercício, com o lançamento do Portal de Recursos 

Externos. Tanto o Portal como os normativos desenvolvidos e publicados pelo MMA possibilitaram o 

atendimento de recomendações anteriores da CGU visando a implementação de melhorias na gestão dos PREs 

e na concessão de transparência às informações. 

Assim, em atendimento às determinações contidas no inciso III, art. 9º da Lei n.º 8.443/92, 

combinado com o disposto no art. 151 do Decreto n.º 93.872/86 e inciso VI, art. 13 da IN/TCU/N.º 63/2010 

e fundamentado no Relatório de Auditoria, acolho a conclusão expressa no Certificado de Auditoria. Desse 

modo, o Ministro de Estado supervisor deverá ser informado de que as peças sob a responsabilidade da CGU 

estão inseridas no Sistema e-Contas do TCU, com vistas à obtenção do Pronunciamento Ministerial de que 

trata o art. 52, da Lei n.º 8.443/92, e posterior remessa ao Tribunal de Contas da União por meio do mesmo 

sistema. 

 

Brasília/DF, 30 de julho de 2018. 
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