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Este relatorio apresenta a consolidagao da execueao do Plano Anual de Atividades de
Auditoria Intema - PAAAI, da Empresa de Assisténcia Técnica e Extensao Rural do Distrito Federal —
EMATER/DF, referente ao exercicio 2017.

A elaboraeao e execueao do PAAAI/2017 obedeceram as normas aplicadas no Distrito
Federal e ao Regimento Intemo da EMATER-DF.

O referido Plano é composto pelos itens indicados como obrigatorios pela
Controladoria-Geral do Distrito Federal — CGDF e por itens peninentes a area de negocio da Emater-
DF- a Assisténcia Técnica e a Extensao Rural - que consistem no atendimento as demandas do
produtor rural, efetivadas por seu corpo técnico — bem como em transmitir conhecimento das boas
praticas agricolas, que se traduzem tanto no fomento a produeao rural quanto no desenvolvimento
humano global daqueles que vivem no espaeo rural.

A auditoria proativa, ou seja, preventiva, visa mitigar falhas, verificando a existéncia
dos controles e, em havendo, se estao sendo cumpridos sistematicamente. Em nao havendo, sugerir,
recomendar e orientar o Ordenador de Despesas da Empresa para sua implantaeao.

As auditorias foram realizadas em setores pré-definidos, englobando as seguintes
areas/processos de trabalho:

ITEM
Ol
02
03
04
05
O6
07
08
09

Neste documento apresentam-se os resultados sintetizados dos trabalhos, cujos
detalhamentos ja foram apresentados a Presidéncia da Emater-DF e a Controladoria-Geral do Distrito
Federal-CGDF, por ocasiao dos relatorios periédicos produzidos conforme planejamento devidamente
aprovado (fls. 08/28).

As atividades programadas no PAAAl/20l7 foram todas realizadas, entretanto, em
razao da escassez de pessoal e da crescente demanda de assessoramento nas diversas questoes
administrativas da Emater-DF, optou-se por executar o Plano com redueao das amostras e em periodos
diferentes do planejado, havendo concentraqzao de trabalho principalmente nos meses finais, em que se
realizaram a maioria dos itens programados para todo 0 exercicio.

AREA/PROCESSOS DE TRABALHO
stio de Risco e Estrutura de Controles Primarios;
itagoes, Contratos e Convénios;

egistros Ouvidoria e L.A.l;
estao Contabil e Financeira;
neao Gerencial;
ecugfio Oreamentaria;
stao de Suprimento/Almoxarifado e Patrimonio;
stao de Pessoas;
ssisténcia Técnica e Extensfio Rural>Q9>"5‘2‘C"°F-Q

Importante ressaltar a valorosa colaboraeao da servidora Kelly Francisca Ribeiro
Eustaquio — Matricula n° 745-5, para a consecuoao dos trabalhos de visita aos escritorios
locais.

De notar-se que por atribuieao regimental este CONIN tem incumbéncia de receber as
demandas dos diversos Crgaos de Controle, distribui-las aos setores competentes e consolidar as
infonnaeoes vindas desses setores, elaborando as minutas a serem encaminhadas como respostas,
instruindo sobre os documentos comprobatorios e ao final encaminhando por meio de sistemas
eletronicos, conforme o caso.

Ha ainda a panicipaeao em diversos cursos afetos a area de controle intemo, bem
como em atividades da Controladoria-Geral do Distrito Federal, Tribunal de Contas do Distrito
Federal entre outras correlatas, tendo em vista as mudangas que se observam na area da gestao
publica, a exemplo da implementaeao de gestao de risco, lei anticorrupgao, entre outras
praticas que se definem como compliance.’

COFIJUHIO de disclplmas para fazer cumprir as normas legals e regulamentares, as pollticas e as dlretrizes
estabelecidas para 0 negocio e para as atividades da instituiqao ou empresa, bem como evitar, detectar e tratar
qualquer desvio ou inconfomiidade que possa ocorrer.
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Posto isto, seguem os resultados sintetizados dos trabalhos:

1. GESTAO DE RISCO E ESTRUTURA DE CONTROLES PRIMARIOS

OBJETIVOS: Apoiar a implantaoao da gestao de risco ( 1.1); Compor o comité de gestao de
risco (1.2); Realizar mapeamento de processos (1.3); Avaliar a eficacia e desempenho dos
controles intemos da Entidade (1.4).
1.1- Apoiar a implantaoao da gestfio de risco

Em atendimento ao este ponto, esta Assessora de Controle Intemo tem
participado ativamente do processo, cujos trabalhos inioiais para coleta de informaooes e
estabeleoimento do contexto de gestao de risco ocorreram no periodo de agosto a dezembro
de 2016, com o devido acompanhamento e subsidio aos auditores da Controladoria-Geral do
Distrito Federal-CGDF, componentes do Comité.

Foram feitos ajustes no documento de contextualizaeao e restaram definidas as
geréncias de Informatica e de Contratos e Convénios como “pilotos”.

Todos os registros referentes a matéria se encontram autuados no processo
administrativo n ° 072.000.346/2016 e a atual fase e’ de implementaoao do plano de aoao para
tratar os riscos ja identificados nas duas geréncias.
1.2- Compor 0 comité de gestfio de risco

Em cumprimento a este ponto, esta Assessoria de Controle Interno compoe o
comité de que se trata, na pessoa da responsavel pela area — MARIA CRISTINA FIRMINO
DA MOTA, matricula 917-2- nos termos da Portaria Conjunta n° 12, de 15 de abril de 2016,
em cujo § 4°, do artigo 1° se encontra a previsao de que desempenhara funoao integrativa com
o Auditor de Controle Intemo designado pela Controladoria-Geral do Distrito Federal, no
desenvolvimento das atividades.
1.3 -Realizar mapeamento de processos

Para atender a este ponto, foi atuado o processo n° 072.000.142/2017, onde se
encontram registrada a criaoao de grupo de trabalho por meio da Instruoao n° 153/2017,
composto por profissionais com formaeao nas areas competentes para a matéria.

Foi definida a area de oompras como piloto e o atual processo de oompras foi
modelado utilizando-se a ferramenta Bizagi Modeler que é um software gratuito,
desenvolvido pela empresa BIZAGI, para modelagem descritiva, analitica e de execuoao. de
processos.2

Em entrevista, com membro da Comissao foi infonnada a conclusao do
trabalho cujo relatorio sera submetido a Direoao da Emater-DF para decidir sobre a forma de
implementaoao.
1.4 - Avaliar a eficacia e desempenho dos controles internos da Entidade

Esta é uma atividade hodiema - tanto assim, que foi planejada para o longo do
exercicio - tendo em vista as atribuieoes regimentais desta Assessoria de Controle Interno,
que prioriza sua funoao proativa junto a todos os setores, no sentido de verificar a efetividade
dos controles existentes, sugerindo seu aperfeiooamento quando aplicavel.

Os controles administrativos foram avaliados a partir de visitas e de analises
documentais por amostra.

/K

Zlnformaeao constante do Manual de Gestao de Processos, criado pela Comissao. \, \\
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Assim, selecionaram-se trés Escritorios Looais (Sobradinho-ELSOB;
Alexandre Gusmao- ELALG; Ceilandia - ELCEI); a Geréncia de Pessoal- GEPES e a
geréncia de Material e Patrimonio-GEMAP.

Os oritérios para as amostras sao:
Em relaeao aos escritorios, sua relevancia, por ser area de negocio da Empresa.

Foram analisados aspectos como adequaoao do ambiente institucional; gestao de processos da
atividade fim; uso de veiculos e equipamentos; informaooes das aooes da area fim cadastradas
em sistema interno proprio - SisAter3; acompanhamento de aooes de crédito rural;
informaooes sobre produoao agropecuaria e prestagao de servioos ao produtor.

Em relaoao a GEPES, a materialidade, tendo em vista que movimenta
significativa parte do oroamento da Empresa, vez que além das atividades administrativas
gerais depende exolusivamente do seu capital humano para desenvolver uma de suas
atividades precipuas, qual seja a extensao rural, que consiste em apertada sintese, em levar
conhecimento ao produtor rural.

Assim, foram analisados os controles existentes quanto aos direitos e vantagens
conferidos aos empregados.

Finalmente, em relaoao a GEMAP, a conformidade, tendo em vista que é o
setor responsavel pela maioria das fases do tramite para aquisiooes de materiais e servioos
para toda a Empresa, bem como por manter o controle sobre os bens tombados e os materiais
de almoxarifado.

Para tanto se tomou por base os apontamentos de relatorios dos exercicios
anteriores, bem como as normas legais e infra legais, ai incluldas as normas intemas; para se
verificar, quanto aos apontamentos, o seu acatamento e a correeao das falhas apontadas; e
quanto as normas, sua observancia, evitando cometimento de inconformidades e/ou
irregularidades.

A resultante do trabalho no quanto foi avaliado é a seguinte:
Quanto aos trés Escritorios Locais, apresentaram necessidade de

aprimoramento dos controles.
Quanto a GEPES, analisaram-se por amostragem 8 beneficios legais e 6

beneficios convencionais (previstos em Aoordo Coletivo de Trabalho) em que se verificou a
correeao das concessoes e a eficacia dos controles, tendo em vista a verificaqao das pastas
funcionais; Sistema Unico de Gestao de Recursos Humanos - SIGRH e os processos
administrativos de pagamento, podendo-se atestar presentes as condieoes autorizadoras das
concessoes.

Ressaltou-se falha formal, consistente em auséncia de assinatura em
fonnulario, recomendando-se a correoao.

Quanto a GEMAP, verificou-se que apesar de concentrar diversas atividades
para aquisiooes e contrataooes, se observa o principio de segregaeao de funooes vez que as
atividades sao executadas por empregados diversos, observando-se ainda, o principio da
competéncia para aprovar e autorizar despesas, que é privativa de Ordenador de Despesas.

Acerca de cada ponto em que se observam fragilidade nos controles primarios
efetuam-se recomendaoao, se da ciéncia a Presidéncia da Emater-DF e as Coordenadorias,
para inclui-las em monitoramento, por ocasiao da exeoueao do Plano Anual de Atividade de
Auditoria Intema do exercicio seguinte.

3 .Q)Sistema de Assisténcia Técnica e Extensao Rural
BRASlLlA - PATRIMONIO CULTURAL DA HUMANIDADE
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Com relacao aos controles contabeis, tomam-se por base os relatorios técnicos
dos Auditores Independentes realizados anualmente por ocasiao da prestacao de contas da
Empresa, que sao apresentadas a Controladoria-Geral do Distrito Federal-CGDF e julgadas
pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal-TCDF.

Esses relatorios sao previamente apresentados ao Conselho Fiscal da Emater-
DF, por ocasiao da conclusao dos trabalhos de auditoria e sao resultantes de analise feita por
técnicos independentes, contratados para avaliar os registros contabeis da Empresa, com base
nas Normas Brasileiras de Contabilidade aplicaveis a Empresas do setor publico, portanto,
representa analise imparcial das suas escrituracoes.

Assim, feito um apanhado dessas auditorias nos ultimos exercicios (2013,
2014, 2015 e 2016) tem-se que em todas as analises, excetuam-se possiveis ajustes
decorrentes da necessidade de realizar estudos para determinar a vida L'1til e valor residual dos
ativos imobilizados.

As recomendacoes sao do conhecimento da Alta Direcao e ja tém tratamento
em tramite nesta Emater-DF.

2. Licitacoes, Contratos e Convénios
OBJETIVOS: Realizar fiscalizacao preventiva nos projetos basicos e Termos de Referéncia (2.1)
Acompanhar a Inscricao e Controle dos contratos no sistema SIAC/SIGGO. . (subitem 2.2);
Verificar o cumprimento do art. 41 do Decreto 32.598/2010 e o Capitulo III da Cartilha do
Executor de Contrato, Portaria 111/2010 SEPLAG. (2.3); Realizar e acompanhar o fluxo de
processo de contratacoes por meio de Licitacao na Entidade (2.4).

2.1 - Realizar fiscalizacao preventiva nos proietos basicos e Termos de Referéncia

A analise preventiva foi realizada em Projetos Basicos versando sobre dispensa de
licitacao em razao do valor, nos tem1os da Lei 8.666/93, para aquisicao de material por Cotacao
Eletronica, assim como para prestacao de servicos por dispensa de licitacao, na forma convencional.

Quanto aos Termos de Referéncia versando contratacao de servicos, com base na Lei
10.520/2002 - Pregao, esses também foram analisados.

Verifica-se, inclusive, consonancia com as orientaooes ofertadas pela Subsecretaria de
Licitacoes e Compras — SULIC, consolidadas em um guia cuja finalidade é orientar a Administracao a
bem confeccionar os instrumentos objetos do presente relatorio.

Assim, é possivel atestar a conformidade dos projetos basicos e termos de referéncia
analisados e ainda atestar que, dado o fato de o procedimento estar sistematizado na GEMAP, é
minimo o risco de elaboracao de projeto basico ou termo de referéncia deficiente, vez que da analise
dos instrumentos se extrai a adequada capacidade da equipe elaboradora.

Dessa forma, resta atendido o objetivo do presente ponto, tendo vista que se prende a
analise da existéncia de informacoes suficientes e conformes para a realizacao de certame licitatorio,
nos instrumentos analisados.
2.2 - Acompanhar a Inscricao e Controle dos contratos no sistema SIAC/SIGGO.

Para a consecucao do presente ponto, realizou-se consulta ao Sistema Integrado
de Gestao Govemamenta1— SIGGO (modulo SIAC).

Da consulta restou verificado que a maioria dos contratos vigentes, segundo
lista fornecida pela Geréncia de Contratos e Convénios — Gconv, nao esta registrada no
referido Sistema.

Solucao possivel, é que se estabeleca como parte obrigatoria do fluxo dos
processos de contratacoes, a passagem desses pela Geréncia de Contabilidade - Gecon, logo
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apos a assinatura dos contratos assinados pelas partes, para que se efetivem os devidos
registros no SIAC/SIGGO.

Esta Assessoria de Controle Intemo entende pertinente a solucao apresentada
pelo que recomenda sua adocao, informando que mantera monitoramento do ponto, inclusive
quanto a possibilidade de soluoao quanto ao fluxo, com o advento do Sistema Eletronico de
Informacoes (SEI) nesta Emater-DF.
2.3- Verificar 0 cumprimento do art. 41 do Decreto 32.598/2010 e 0 Capitulo III da
Cartilha do Executor de Contrato, Portaria 111/2010 SEPLAG.

Para a realizacao do presente ponto, cujo objetivo é verificacao do
cumprimento dos preceitos insculpidos no artigo 41 do Decreto 32.598/2010 e 0 Capitulo III
da Cartilha do Executor de Contrato (Portaria 111/2010 SEPLAG), foram selecionados
processos de contrataooes tomando como base a materialidade e/ou a relevancia do objeto,
dada a impossibilidade de analise de todos os processos da Empresa.

O objetivo é verificar se foram ofertados ao executor os documentos basicos
necessarios ao bom desempenho da atribuicao.

Analisado o processo n° 072.000.216/2016 versando sobre aquisicao de
veiculos automotores, restou observado o seguinte:

Foram cumpridos os preceitos das normas (artigo 41, II, do Decreto
32.598/2010 e capitulo III, da Cartilha do Executor) porque é pratica da Empresa que os
executores detenham a guarda dos proprios autos quando da ciéncia de sua designacao e
durante toda a execucao do objeto contratado.

No que tange aos atos do executor, observou-se auséncia de relatorios, assim
retomou-se o processo ao executor para juntada dos documentos faltantes, a fim de se
completar a regularidade instrutiva.

Em conclusao, os controles previstos ainda nao se encontram totalmente
observados, sendo recomendavel a melhoria da instrucao e acompanhamento dos processos.
2.4 - Realizar e acompanhar o fluxo de processo de contrataeoes por meio de Licitacao
na Entidade

Para a realizacao do presente ponto, a analise foi realizada, também, nos
processos acima referenciados, tendo por base para a selecao os mesmos pressupostos, quais
sejam a materialidade e/ou relevancia, desta feita, sob o prisma da verificacao do fluxo, ou
seja, se estao contempladas as etapas nonnativas.

Os processos foram devidamente autuados com Pedido de Compras e demais
documentos instrutorios; presentes a adjudicacao e a homologacao. Esta L'11tima,
caracterizando ato de controle praticado pelo Ordenador de Despesas, autoridade competente
para assinar contratos em nome da Emater-DF.

Sera mantido 0 acompanhamento e sugerida reuniao para esclarecimentos
quanto a necessidade de manter a boa instrucao dos processos e melhorias nos atos dos
executores.

3. REGISTROS OUVIDORIA E L.A.I.

OBJETIVOS: Verificacao nos relatorios produzidos pela Ouvidoria e no sitio
eletronico da Emater-DF quanto a conformidade/ consonancia com os preceitos da L.A.I. e do
Regimento Interno da Empresa. (subitem 3.1);Verificar a adequacao do tratamento dado as
demandas recebidas, bem como a fonna de apura-las, com base na L.A.I. (subitem 3.2);
Acompanhar as solicitacoes de informacoes ao cidadao. (subitem 3.3).
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3.1- Verificacao nos relatérios produzidos pela Ouvidoria e no sitio eletrénico da
Emater-DF quanto a conformidade/ consonancia com os preceitos da L.A.I. e do
Regimento Interno da Empresa

Para o alcance do objetivo deste ponto, examinou-se o sitio eletronico da
Emater-DF, no link da ouvidoria, onde se verificam dados dos atendimentos efetuados pela
Ouvidoria referente ao primeiro trimestre de 2017, informando o numero de atendimentos as
solicitacoes dos cidadaos, divididas por assunto.

Observou-se cumprimento ao preceituado no artigo 12 da Lei de Acesso a
Informacao bem como ao inciso I, do artigo 11 do Regimento Interno da Emater-DF que
incumbe a Ouvidoria de “propiciar ao cidadao o acesso a todos os orgaos e entidades da
Administracao Direta e Indireta do Govemo do Distrito Federal, em especial a Emater-DF,
em busca de solucao para suas demandas”.

3.2 - Verificar a adequacao do tratamento dado as demandas recebidas, bem como a
forma de apura-las, com base na L.A.I.

A presente atividade foi realizada por meio de verificacao das informacoes
constantes do sitio eletronico da Emater-DF e por entrevista ao Ouvidor a fim de obter
informacoes detalhadas quanto ao fluxo das demandas a Ouvidoria e de que forma a atividade
se relaciona com os principios insculpidos na Lei Distrital n° 4.990/2012 - Lei de Acesso a
Informacao - notadamente a transparéncia da Administracao face aos anseios de informacao
dos cidadaos.

Das informacoes constantes no relatorio do primeiro semestre de 2017, que se
encontra publicado no sitio eletronico da Empresa em observancia 0 principio da
transparéncia ativa, é possivel extrair o seguinte:

A Ouvidoria registrou quinze manifestacoes, sendo trés sugestoes; um pedido
de informacao; cinco elogios; uma solicitacao; trés reclamacoes e duas deniincias.

Todas as manifestacoes se encontram com o status “Respondida”, no campo
“SITUAQAO”.

Da entrevista com o Ouvidor foi possivel adentrar a forma de tratamento dado
essas demandas para poder exibir tal situacao no referido relatorio.

Nesse contexto, a atividade de Ouvidoria vem ao encontro da finalidade da
Lei de Acesso a Informacao, uma vez que se constitui em instrumento de interface entre a
Administracao e o cidadao, contribuindo para a consecucao da previsao insculpida no artigo
3° da LAI - que assegura aos cidadaos o direito a informacao - ao tempo em que fomenta a
observancia aos principios informados no mesmo artigo.

Assim, é possivel afirmar que a Ouvidoria da Emater-DF pauta suas atividades,
observando - além das normas que lhe ditam as condutas proprias da atividade - os preceitos
fomentadores do pleno exercicio da cidadania que sao informados na L.A.I.

3.3 - Acompanhar as solicitacoes de informacoes ao cidadao.
A presente atividade foi realizada por meio de entrevista ao Ouvidor e por

analise do Relatorio de Atividades da Ouvidoria, de onde se extraiu o seguinte:
Da entrevista com o Ouvidor obteve-se informacao de que a Emater-DF foi

considerada conforme com os preceitos da Lei de Acesso a Informacao em critérios da
Controladoria-Geral do Distrito Federal-CGDF

"\ .
* \ r‘

BRASlL1A _ PATRIMONIO CULTURAL DA HUMANIDADE JL/V‘
PARQUE EsTAcAo BIOLOGICA - ED.EMATER-DF - BRASlLlA-DF - CEP: 70.170-915 -‘ A

FONE: (61) 3311-9330 - FAX: 331 1-9351 _>
E-MAIL: presi@emater.df.gov.brSlTlO: www.emater.df.gov.br '

7



G0vERNo Do DISTRITO FEDERAL - GDF
EM SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RuRAL - SEAGRI-DF ..

H . EMPRESA DE Ass|sTENc|A TEcN|cA E ExTENsAo RuRAL — EMATER-DF

O Relatorio da Ouvidoria relativo ao segundo semestre de 2017 registra
demonstrativo de solicitacoes pelo sistema, onde detalha os dados referentes aos atendimentos
e nomina o cidadao atendido, além de informar a tipologia, quantidade e percentuais das
demandas atendidas.

Entretanto, veio a esta Emater-DF relatorio prévio resultante de auditoria
realizada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal-TCDF acerca da matéria, onde foram
feitos alguns apontamentos indicando para as devidas correcoes a Instrucao Normativa n°
2/2015 e o Guia de Transparéncia Ativa, ambos da Controladoria-Geral do Distrito Federal do
Distrito Federal-CGDF, em que se baseou para verificar a conformidade do sitio eletronico da
Emater com os mandamentos da LAI.

Para fim de atualizacao e atendimento da demanda, foram inseridos no sitio
eletronico da Emater-DF os seguintes dados: Link da CGDF de acordo com o modelo
apontado e os Relatorios-Voto referentes a julgamentos de contas desta Empresa, dos
exercicios 2010, 2011, 2012 e 2013, para fins de adequacao.

As respostas foram devidamente encaminhadas aquele TCDF.

4. GESTAO CONTABIL E FINANCEIRA
OBJETIVOS: Analisar processos de pagamento, por amostragem, a fim de verificar a
regularidade da documentacao para a apuracao do direito do Credor. (subitem 4.1);
Acompanhar o atendimento ao Decreto n° 36.757/2016 que cuida dos procedimentos
emergenciais para restabelecer o equilibrio orcamentario e financeiro do GDF; (subitem 4.2);
Promover analise prévia dos processos alusivos ao reconhecimento de despesas de exercicios
anteriores — DEA’s. (subitem 4.3) e seguir as diretrizes definidas no Checklist DEA (subitem
4.4).
4.1 - Analisar processos de pagamento, por amostragem, a fim de verificar a
regularidade da documentacao para a apuracao do direito do Credor.

Em atendimento ao este ponto examinam-se processos de pagamento sob o
aspecto da legalidade, nos termos do artigo 63, da Lei 4.320/1964, caput e paragrafos
primeiro e segundo, que assim dispoemz

Art. 63. A liquidacao da despesa consiste na verificacao do direito adquirido pelo
credor tendo por base os titulos e documentos comprobatorios do respectivo crédito.
§ 1° Essa verificacao tem por fim apurar:
1 - a origem e o objeto do que se deve pagar;
11 - a importancia exata a pagar;
III - a quem se deve pagar a importancia, para extinguir a obrigacao.
§ 2° A liquidacao da despesa por fornecimentos feitos ou servicos prestados tera por
base:
1 — o contrato, ajuste ou acordo respectivo;
11 - a nota de empenho;
111 - os comprovantes da entrega de material ou da prestacao efetiva do servico.

Com base nesses preceitos analisaram-se os processos abaixo relacionados,
podendo se atestar a regularidade da liquidacao nessas amostras:

Processo ° 072.000.025/2017,_Contrato n° 005/2013- GCONV; Prestacao de Servicos
Telefonicos Fixo Comutado;

Processo ° 072.000.0l4/2017,_Contrato n° 001/2013- GCONV. Locacao de Imovel para
Instalacoes do Escritorio da Emater-DF em Cristalina-GO;

Processo ° 072.000.071/2017 — inexigibilidade — fomecimento de agua.

PARQUE ESTAQAO BIOLOGICA — ED.EMATER-DF — BRASlLlA-DF — CEP: 70.770-915 \ l
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4.2 - Acompanhar o atendimento ao Decreto n° 36.757/2016 que cuida dos
procedimentos emergenciais para restabelecer o equilibrio orcamentario e financeiro do
GDF.

Em atendimento ao este ponto, reproduzimos o quadro de resultados
apresentados pela area responsavel, com as informacoes pertinentes:

Reducao valor global de cada um dos contratos corporativos em 25% - Base
legal: Art. 3°, I, I1 e III, do Decreto 36.757, de 16 de setembro de 2015. Em
relacao ao Inciso IV esclarecemos que nao se aplicam a esta Empresa
Pilblica, pois a mesma nao promove pagamento de participacao nos lucros
ou resultados obtidos com as suas atividades (Tabela I).

TABELA I
REDUCAO VALOR GLOBAL CONTRATOS 25%
Art. 3°, ll, Decreto 36.757, de 16 de setembro de 2015.

CONTRATO
AJUSTADO

VALOR Rsouqiio DE
CONTRATO1CONTRATADAIPRGCESSO OBJETO CONTRATO 25%

9*-ES Z01fl—CDpf;sj~'sten'1E Copiadoras Sistema: E FOGIECKUIEIIXC‘ e mat-zilagao :1eI111pres~;oraz W, H, _,, _; ._ , Q.
11. 1 __ 7. ‘J -. . *

Sexvrgos Ltd;-3-0 2.003.381 Z910 zzsumado

1023- OZ S.A—5'1.i¥0{§.+’5S I01-i ‘§e1e2'c-1113 :1:-.0 Longs. 3151311213. Ezttrriado §}._S_.1§?= --5 _ _

. _ , T‘ I3 3.711. - ” 3 L"-:-I ,__ .. _ _ _9111122123-015..-1-21Z.£t%.3Q3 :31: fl’ ““ ° °““““ °° " 3 2.» _ ss.-:~ :-::sumac1D
Q A. .-1.
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.—~.-.130 ' 1- - _,- \

§”9122“'é‘JG8 — Enipresa Srasiieira de Cforreios e _, _ , . , _
_ Y M. EC? _,_, NF Vi M“ bar"-:1<;Ds de con-ems -12:11:-1311'.'a .zeeg: 05- -=.:'...‘t=.%..‘ .4-1:1
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TOTAL 625.84 5,65 156.~361,41 469.3B4_,2¢1

Com relacao a aumento de pessoal, informamos que a Emater - DF, nao teve
aumento de despesas com pessoal, apenas houve crescimento vegetativo e
que todas as nomeacoes para cargos comissionados foram acompanhadas de
exoneracoes, ou seja, houve apenas substituicao de cargos, dessa forma nao
gerando impacto financeiro.

4.3 e 4.4 -Promover analise prévia dos processos alusivos ao reconhecimento de despesas
de exercicios anteriores — DEA’s e seguir as diretrizes definidas no Checklist DEA

Por oportuno salientamos que nos termos do artigo 4° do Decreto distrital n°
37.594/2016, os processos objetos da presente matéria somente passariam pelo crivo desta
Assessoria de Controle Intemo, quando seu montante atingisse ou superasse o valor de R$
100.000,00.

Pore'm, em atendimento a este ponto, constante do Plano Anual
de Auditoria Intema, solicitamos amostragens tomando como critérios a materialidade e/ou a
complexidade do objeto, bem como a examinou-se amostra de DEA referente a pessoal.

Da analise restou:
Reconhecimento de divida alusivo a fornecedores de bens e servicos:

Entrevistou-se a Coordenadora de Gestao e Modernizacao, que informou nao
ter sido realizado pagamento desse tipo de despesa no exercicio 2017; entretanto se autuaram
processos com essa finalidade, cujos pagamentos deverao ocorrer ao longo do exercicio 2018.
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Dessa forma, esta Assessoria de Controle Interno expediu o memorando n°
18/2017-CONIN, destinado a Coordenadoria de Administracao e Financas, por meio do qual
encaminhou o checklist elaborado pela Controladoria-Geral do Distrito Federal-CGDF, o qual
norteia a verificacao da conformidade nonnativa nos processos de reconhecimento de dividas
referentes a fomecimento de bens e servioos, para que sejam juntados aos processos que
tenham essa finalidade.

No mesmo documento, recomendou que ao final da instrucao e antes da
realizacao dos pagamentos, os processos sejam submetidos a ASJUR para analise da
conformidade, inclusive quanto ao referido checklist.
Reconhecimento de divida alusivo a pessoal e encargos sociais:

Analisou-se o Processo n° 072.000.141/2017, cujo objeto é o pagamento de
valores referentes a substituicao de funcao a ser conferido a diversos empregados que
desempenharam a atribuicao, conforme norma intema.

O processo se encontra ainda em curso.
Assim, se verificou os encaminhamentos para abertura de processo de

reconhecimento de divida, com base no decreto distrital n° 37.594/2016.
Juntou-se ao referido processo o checklist elaborado pela CGDF, a fim de que

ao final da instrucao se possa aferir a conformidade de todo o processo com o arcabouco
nonnativo que rege a matéria e assim se efetivarem os pagamentos.

O processo foi encaminhado ao Coordenador da area competente para a
instrucao dos demais processos, do que se mantera acompanhamento.

Este ponto sera incluido nos apontamentos de monitoramento desta Assessoria
de Controle Intemo para acompanhamento e verificacao de sua conforrnidade.

5. FUNCAO GERENCIAL
OBJETIVOS: Acompanhar o cumprimento das recomendacoes consignadas nos Relatorios de
Auditoria e de Inspecoes e de outras demandas oriundas do Orgao Central de Controle Intemo,
promovendo, quando necessario, a insercao de informacoes no Sistema de
Gestao de Auditoria do Distrito Federal — SaeWeb (5.1); - Acompanhar diligéncias e 0
cumprimento das recomendacoes do TCDF (5.2); Manter relacao atualizada de todos os
processos administrativos e judiciais que possam influir na regularidade Fiscal da Entidade,
além de estagio atual e o valor estimado de cada registro (5.3).

5.1- Acompanhar o cumprimento das recomendacoes consignadas nos Relatorios de
Auditoria e de Inspecfies e de outras demandas oriundas do Orgao Central de Controle
Interno,_promovendo., quando necessario, a insercao de informacoes no Sistema de
Gestao de Auditoria do Distrito Federal — SaeWeb.

O presente ponto diz respeito ao acompanhamento das implementacoes de
solucoes para apontamentos da Controladoria Geral do Distrito Federal a EMATER-DF.

Quanto as recomendacoes do Controle Intemo Central e as detemnnacoes do
Tribunal de Contas do Distrito Federal, exaradas nos processos de julgamentos das prestacoes
de contas anuais e outras auditorias realizadas ao longo do ano, este CONIN da conhecimento
a Alta Direcao da Empresa, com indicacao das providéncias internas a serem adotadas.

Esta Assessoria de Controle Interno mantém os registros das demandas e de
suas respostas e os monitoramentos sao mantidos, visto ser atribuicao regimental desta
Assessoria.

BRASlL|A - PATRIMONIO CULTURAL DA HUMANIDADE Q/\ L\ ._,»-
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Selecionaram-se alguns assuntos relevantes para demonstracao do quanto se
afirma, conforme segue:

-Resolucao de apontamento feito pelo Orgao Central de Controle em auditoria de pessoal
realizada no exercicio 2013 “em varios orgaos e entidades do Complexo Administrativo do
Distrito Federal, tendo por objeto os pagamentos dos Adicionais de Insalubridade e de
Periculosidade efetuados aos servidores, assim como os procedimentos de concessao dessas
vantagens.”, que recomendou em relatorio final que a Emater-DF regularizasse a concessao
de insalubridade e periculosidade fazendo elaborar os instrumentos exigidos pelas normas
trabalhistas — Laudos de Insalubridade e periculosidade - os quais se encontram devidamente
implementados na Empresa, passando por atualizacoes periodicas;
-Regularizacao da distribuicao de kits de irrigacao a produtores rurais, com supervisao para
sua correta utilizacao e aproveitamento — auditoria em prestacao de contas realizada no
exercicio 2014;
- Respostas a duas demandas via SAEWWB, quais sejam uma referente a Solicitacao de Acao
Corretiva N° 49/2016-SUBCI/CGDF, sobre conciliacao de pagamento de 13° salario e uma
auditoria sobre auséncia de recolhimento mensal de encargos previdenciarios e sociais.
- Acompanhamento e constante busca pela observancia das recomendacoes veiculadas nos
relatorios e certificados de auditorias que compoem as prestacoes de contas anuais que findam
por vir confirmadas em Acordaos do Tribunal de Contas, por ocasiao dos julgamentos das
contas anuais e sao levadas ao conhecimento de toda a Empresa por intermédio desta
Assessoria de Controle Intemo, por suas atribuicoes regimentais.
5.2 — Acompanhar diligéncias e 0 cumprimento das recomendacoes do TCDF

Em relacao ao Tribunal de Contas do Distrito Federal-TCDF, vinda a demanda
daquele Orgao de Controle Extemo, esta Assessoria a analisa e da conhecimento as areas
competentes ou para ofertar respostas ou para implementar comandos veiculados em
Diligéncias ou Decisoes.

Da mesma forma com os Acordaos que, como ja informado no item 5.1, o mais
das vezes confirmam as recomendacoes dos relatorios de auditoria da Controladoria-Geral do
Distrito Federal- CGDF.

Exemplos do que se afirma sao:
- Oficio-Circular n° 8/2017 GP (Decisao 3209/2017- TCDF, versando sobre

auditoria de regularidade cujo objetivo foi avaliar a suficiéncia das medidas adotadas pelo
Govemo do Distrito Federal para mitigar a responsabilidade subsidiaria da Administracao
prevista no enunciado da Sumula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, bem como a
conformidade e o impacto financeiro das repactuacoes e revisoes de contratos de prestacao de
servicos continuados no ambito dos orgaos e entidades do Distrito Federal.

-O Oficio-Circular n° 16/2017-GP, em que o TCDF resolveu alertar os orgaos
do Distrito Federal, para observancia do disposto na Decisao n° 4587/2017 que trata de
aplicacao de sancao por auséncia de comprovacao de regularidade fiscal nos contratos com a
Administracao.

- Oficio-Circular n° 18/2017-GP que tratou de auditoria levada a efeito pelo
TCDF, cujo objetivo é aferir a transparéncia ativa e passiva nas entidades da Administracao
Indireta do Distrito Federal. Nesse caso, os apontamentos foram encaminhados ao Comité de
Gestor de Acesso a Informacao da Emater-DF, para providéncias.

/
\\ {T}
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5.3 - Manter relacao atualizada de todos os processos administrativos e judiciais que
possam influir na regularidade Fiscal da Entidade. além de estagio atual e o valor
estimado de cada registro.

Para este ponto elaborou-se breve questionario abordando os pontos que
sujeitariam a Empresa a incorrer em negativacao quanto a sua regularidade e se aplicou aos
responsaveis pela Coordenadoria de Administracao e Financas; ao Gerente da area de
contratos e convénios e ao Chefe da Assessoria Juridica.

Para esse fim e com base no Decreto n° 35.109/2014 verificou-se a
regularidade juridica; fiscal; economico-financeira e administrativa assim apuraram-se:
REGULARIDADE JURIDICA: Esta atualizada a inscricao no Cadastro Nacional de Pessoa
Jur1'dica- CNPJ, contendo os seguintes dados: Codigo e descricao da natureza juridica; Codigo
e descricao da atividade economica; nome da entidade; endereco completo; nome do titular ou
dirigente maximo se encontra em regularizacao na Junta comercial do Distrito Federal e
Receita Federal, devido a mudanca recente.
REGULARIDADE FISCAL: estao atualizadas: Certidao negativa de débitos relativa as
contribuicoes previdenciarias e as de terceiros; Certidao de regularidade do FGTS e a
Certidao conjunta negativa de débitos relativos a tributos federais e a divida ativa da Uniao.
Quanto a Certidao negativa de débitos do cadastro especifico do Instituto Nacional do Seguro
Social (CEI/INSS) para obras de construcao civil, a exigéncia nao se aplica a EMATER-DF.
REGULARIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA: Nao existe pendéncia ou restricao no
Cadastro Informativo de Créditos nao Quitados do Setor Ptlblico Federal (CADIN); Nas
prestaooes de contas de recursos ou transferéncias voluntarias recebidas da Uniao. Quanto a
pagamentos de empréstimos e financiamentos junto a Uniao e captacao de recursos nacionais
e internacionais, o ponto nao se aplica a Emater-DF.
REGULARIDADE ADMINISTRATIVA: Ha acompanhamento no SICONV das datas de
vencimento e se encontram cumpridos os prazos das prestacoes de contas de convénios,
contratos de repasse e instrumentos congéneres celebrados com orgaos e entidades da
Administracao Publica Federal.

Por fim, verificou-se atualizada a relacao de todos os processos administrativos
e judiciais que possam influir na regularidade Fiscal da Entidade, seu de estagio atual e o
valor estimado de cada registro.

Ressalte-se que a Emater-DF tem historico de cumprimento tempestivo de
decisoes judiciais e outras obrigacoes, o que reduz o risco de negativacao da Empresa.
6. EXECUCAO ORCAMENTARIA
OBJETIVOS: Acompanhar a Execucao no Quadro de Detalhamento da Despesa — ODD. -
periodo maio/setembro - (6.1); Acompanhamento das Etapas Programadas para Execucao
constantes do Sistema SAG — Sistema de Acompanhamento Govemamental. (6.2); Verificar
cumprimento das metas previstas no PPA. (6.3) - periodo de maio/junho -
novembro/dezembro.

6.1 - Acompanhamento da Execucao no Quadro de Detalhamento da Despesa — ODD
Para atendimento deste ponto, efetuou-se consulta ao Sistema Integrado de

Gestao Govemamental— SIGGO, onde se analisou o QDD verificando-se alguns programas
cujas verbas destinadas se encontravam disponiveis sem empenho ou empenhadas sem
liquidacao.

Questionadas, as areas competentes assim esclareceram:
\>.._‘ f§
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Quanto as verbas disponiveis sem empenho, a Geréncia de Programacao
Orcamentaria — GEPRO informou que ja foram adotadas as acoes para a utilizacao dos
recursos orcamentarios pelas areas pertinentes e que aquela geréncia foi demandada para
informar a existéncia das dotacoes orcamentarias visando a plena execucao das metas e acoes
planejadas.

No mesmo documento listou os programas que sofreram contingenciamento
por parte da Secretaria Estado de Planejamento, Orcamento e Gestao — SEPLAG, em razao de
ajustes das contas ptiblicas motivados pela baixa arrecadacao, bem como os programas sobre
os quais a geréncia informou a existéncia da dotacao as areas demandantes, para que efetivem
sua execucao.

Quanto as verbas empenhadas e sem liquidacao, a Geréncia Financeira
infonnou se tratarem de empenhos estimativos de despesas obrigatorias e/ou de carater
continuados, de agua e esgoto, energia elétrica e telefonia entre outros, bem como de
contratos em andamento, cujas prestacoes ainda se encontram em execucao conforme
planej ado e contratado.

Analisado o QDD do final do exercicio 2017 e contatada a area responsavel
quanto a existéncia de valores empenhado e nao liquidados, esclareceu-se que os registros do
final do exercicio no SIGGO retratam as acoes adotadas pela Empresa em razao do Decreto
Distrital n° 38/583/2017 que “Dispoe sobre os prazos e procedimentos para encerramento do
exercicio financeiro de 2017, e da outras providéncias”.
6.2 - Acompanhamento das Etapas Programadas para Execucao constantes do Sistema
SAG — Sistema de Acompanhamento Govemamental

Para atendimento deste ponto, efetuou-se consulta ao Sistema de Integrado de
Gestao Govemamental — SIGGO, modulo Sistema de Acompanhamento Govemamental —
SAG, em conformidade com o Plano Anual de Auditoria Intema aprovado.

O Relatorio das Etapas Programadas para Execuoao demonstra transcurso
normal.

Ja o demonstrativo da execucao fisica e financeira por programa de trabalho
demonstra as etapas programadas e sua consonancia com as etapas realizadas.
6.3- Verificar cumprimento das metas previstas no PPA

Em cumprimento a este ponto, nos tennos do planejamento, recorreu-se
também ao SIGGO; modulo Plano Plurianual — PPA, onde se examinou o cumprimento das
metas estabelecidas, a partir dos indicadores adotados.

A titulo de demonstracao entre resultados desejados e efetivamente alcancados,
toma-se o Programa Tematico 6207 - Brasilia Competitiva, em cujo indicador - “Agricultor
Assistido” — era desejavel um total de 11.800 atendimentos enquanto o numero alcancado foi
de 12.362; bem assim, o indicador “Indice de Satisfacao” que também superou o desejado
para o periodo; na analise realizada na primeira parte da execucao do presente PAAAI.

Observa-se que no campo destinado as justificativas se encontram declinados
os motivos tanto do alcance quanto do nao alcance de al guns objetivos.

Examinado o Relatorio anual de atividades ao final do exercicio 2017 foram
encontrados os seguintes resultados para os indicadores “Agricultor Assistido” — ntimero
desejavel de atendimentos: 1 1.800 enquanto o ntlmero alcancado foi de 12.362; bem assim no
indicador “Participacao no PAA; PNAE e PAPA-DF”, onde o resultado desejado era da
ordem de 1.110 e o resultado final foi 1.501 .4

4 lnformacoes colhidas no Relatorio Anual de Atividades da Emater-DF. :""\
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No Programa para Operacao Especial (0001) verifica-se a liquidacao do
quanto empenhado.2

Destaca-se a auséncia de liberacao de recursos por Emenda Parlamentar para o
Programa “Capital Cultural” (6219), o que impossibilitou sua execu<;ao.2

7. EXECUCAO ORCAMENTARIA
OBJETIVOS: Fiscalizar o Sistema de Seguranca do Almoxarifado. (7.1) — periodos
junho./julho e novembro/dezembro; Conciliar os valores constantes nos Demonstrativos de
Almoxarifado. (7.2); - periodos maio/junho - novembro/dezembro - Avaliar operacoes
patrimoniais Requisicoes, Doacoes, outros. (7.3); Acompanhar a gestao dos processos de
aquisicoes e contratacoes de servicos. (7.4) - periodo marco/setembro.
Periodo iunho/|'ulho.
7.1 - Fiscalizar o Sistema de Seguranca do Almoxarifado.

Para realizacao deste trabalho foram solicitados os registros documentais das
entradas e saidas de materiais, bem como se realizou visita ao setor de Almoxarifado, onde se
entrevistou o responsavel direto pelos recebimentos e entregas de materiais e os devidos
registros no Sistema de Gestao de Material - SIGMA.net.

Verificou-se que o controle para a entrada e saida de materiais é eficiente, e se
encontra organizado da seguinte forma:

Entradas:
Sao feitas mediante notas de recebimento, notas fiscais e notas de empenho,

que se encontram devidamente arquivadas no setor.
Saidas:
As saidas se dao por meio de Pedido Intemo de Material — PIM, que ao ser

gerado opera baixa automatica no SIGMA. NET e que também é mantido em arquivo fisico.
No tocante a seguranca do sistema tem-se apresentado confiavel e eficiente,

nao se registrando erros.
Quanto a seguranca fisica, os produtos alimenticios se encontram bem

acondicionados sobre estruturas de madeira, erguidos do piso e com ventilacao.
Pneus e lubrificantes se encontram em sala separada; sendo que alguns pneus

estao em deposito provisorio, porém a previsao de sua utilizacao e’ para curto prazo.
Os extintores foram recarregados desde a tiltima recomendacao desta

Assessoria, no exercicio 2016, porém ja se encontram com a recarga vencida, entretanto, estao
sendo recolhidos para a recarga que sera realizada pela empresa ENGECONS — Engenharia,
Consultoria e Servicos LTDA ME, contratada para tal fim, na modalidade dispensa de
licitacao, por meio do processo n° 0072.000.123/2017 aquisicao de material de consumo.

Verificou-se também, auséncia de sinalizacao no piso, de forma que o acesso
aos extintores fique livre.

Tendo em vista a recomendacao constante do relatorio deste Controle Interno -
exercicio 2016 - no sentido de verificar melhor destinaoao para as bobinas de papel de fax
sem movimentacao, verificou-se que foram incluidas na relacao de bens disponibilizados para
leilao, constante no processo n° 0072.000.213/2016 — Alienacao Bem Patrimonial — Bens
Moveis.

PARQUE ESTAQAO BIOLOGICA - ED.EMATER-DF — BRASlLlA-DF - CEP: 70.770-915
FONE: (61) 3311-9330 — FAX: 3311-9357 ‘ "
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Periodo de maio a junho
7.2 - Conciliar os valores constantes nos Demonstrativos de Almoxarifado.

Toda a documentacao ja mencionada no item anterior é encaminhada por copia
a Contabilidade para os devidos registros.

As informacoes extraidas do SlGMA.NET estao de acordo com os
lancamentos no Sistema Integrado de Gestao Govemamental —SIGGO - modulo Sistema
Integrado de Administracao Contabil-SIAC, conforme confrontacao entre as informacoes dos
relatorios demonstrativos mensais encaminhados pelo setor de almoxarifado e consulta ao
SIAC-SIGGO. Nao se observando nenhuma divergéncia.

Em conclusao, os controles existentes no Almoxarifado quanto ao
acondicionamento dos bens de consumo e quanto aos devidos registros sao satisfatorios.

A auséncia de sinalizacao no piso abaixo dos extintores vulnera a seguranca
fisica do local, representa perigo a seguranca das pessoas e inobservancia a norma regente.

Providenciar a sinalizacao do piso onde se localizam os extintores de incéndio,
garantindo livre acesso aos equipamentos de seguranca.
Periodo de Novembro a Dezembro
7.1 - Fiscalizar o Sistema de Seguranca do Almoxarifado.

Para realizacao deste trabalho foi realizada visita ao almoxarifado e analisado o
Relatorio de Inventario Anual de Almoxarifado exercicio 2017 que, por forca do artigo 15, do
Decreto 38.583/2017; do artigo 23, da Instrucao Norrnativa n° 01/2015 e do artigo 2°, da
Instrucao Normativa n° 04/2014, deve ser encaminhado a Subsecretaria de Contabilidade, da
Secretaria de Fazenda do Distrito Federal — SUCON/SEF.

O relatorio demonstra que os controles para a entrada e saida de materiais é
eficiente, porém é recomendado melhor aproveitamento das funcionalidades do SIGMA.net,
tanto pelos usuarios solicitantes quanto por aqueles que operam o sistema no atendimento das
demandas de material e de controle.

No tocante a seguranca do sistema tem-se apresentado confiavel e eficiente,
nao sendo registrados erros, conforme atesta a Comissao signataria do relatorio.

No tocante a seguranca fisica, verificou-se que o acesso aos extintores foi
liberado, o que foi recomendado quando da t'1ltima visita realizada por esta Assessoria de
Controle Intemo restando, entretanto, a necessidade de sinalizacao no piso.

Durante a visita, recomendou-se a mudanca de lugar de material que se
encontrava obstruindo parcialmente a livre circulacao, 0 que foi prontamente atendido pelo
servidor responsavel.
Periodo de Novembro a Dezembro
7.2 - Conciliar os valores constantes nos Demonstrativos de Almoxarifado.

Verificou-se que o Relatorio de Inventario Anual de Almoxarifado do exercicio
2017 foi encaminhado a SUCON/SEF e em entrevista com a gerente do setor de patrimonio,
esta certificou sua aprovacao, ou seja, nao foi reportada nenhuma inconformidade por aquele
Orgao; o qual realiza o controle central do Sistema de Gestao de Material- SIGMA.net, e que
detecta e relata inconsisténcias na conciliacao, se houver.

Ademais, lembramos a possibilidade de confrontacao das infom1acoes contidas
no SIGMA.NET e os lancamentos no Sistema Integrado de Gestao Govemamental —SIGGO -
modulo Sistema Integrado de Administracao Contabil-SIAC, o que assegura mais um meio

\eficiente de controle. 1' ‘ .
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7.3- Avaliar operacoes patrimoniais (Requisicoes, Doacoes, outros);
Para a realizacao deste ponto encami11hou-se por escrito solicitaoao de

esclarecimentos acerca dos controles existentes, versando sobre termos de transferéncia e
doacoes de bens e termos de responsabilidade de guarda de bens e conferéncias fisicas de
bens.

Vindas as respostas (Memorando n° 151/2017-GEMAP) tem-se que:
1- As requisicoes e transferéncias intemas sao feitas pelo sistema proprio. Ha,

também, controle por documento fisico com campos para registro de
assinaturas do responsavel pela operacao no setor de patrimonio; do
responsavel pelo setor cedente, bem como do responsavel pelo setor
recebedor, que configura o Termo de Guarda e Responsabilidade sobre os
bens.

2- As doacoes sao tramitadas em processos proprios e seus efeitos sao
registrados pelo setor de patrimonio, seja na condicao de doador ou de
donatario.

3- O inventario anual é composto pelos termos de responsabilidade, que sao
conferidos in loco por empregados designados para esse fim por meio de
Instrucao intema.

Assim, é possivel afirmar que os controles patrimoniais existentes sao
eficientes e adequados para localizacao dos bens que estejam devidamente identificados, bem
como para identificar os responsaveis por esses bens nos setores onde estao alocados.

Entretanto, em recente auditoria realizada pela Controladoria-Geral do Distrito
Federal — CGDF foi detectada falha na incorporacao de bens patrimoniais.

A falha apontada consiste em auséncia de registro individualizado por valor,
dos equipamentos (switches e nobreaks) que compoem as Estacoes Radio Bases — ERB’s cujo
objeto é permitir a conexao da Sede da Emater-DF as suas Geréncias Locais.

Essa constatacao gerou recomendacao por parte da CGDF, no sentido de
providenciar a correta incorporacao dos bens.

Pelo exposto, recomenda-se verificar se ha outros bens, cuja forma de registro
patrimonial e contabil seja em conjunto, para promover sua individualizacao e corretos
registros.

A forma encontrada para regularizaoao é a contratacao de empresa
especializada em avaliacao de imobilizados (Impairment), conforme registrado no processo
administrativo n° 072.000.243/2015.

Em face disso, reiteramos a recomendacao deste CONIN, no sentido de que
seja demandada a Coordenadoria de Administracao e Financas — COAFI a fim de que
impulsione a referida contratacao, tendo em vista que, intemamente, nao ha como valorar
individualmente os bens para que seja possivel sua efetiva incorporacao ao patrimonio da
Empresa, como recomendou a CGDF, por seus auditores.

Acerca de doacoes, tem-se o seguinte:
Em consulta ao processo n° 072.000.062/2017 - Doacao de veiculo -

transferéncia de bens patrimoniais — SEAGRI - verificou-se a doacao de 04 veiculos a
Secretaria de Agricultura do Distrito Federal- SEAGRI, conforme discriminacao abaixo:

5

BRASlLlA PATRIMONIO CULTURAL DA HUMANIDADE A-4*
PARQUE ESTAQAO BIOLOGICA - ED.EMATER DF BRASlLlA DF CEP: 70.770 915

E-MAIL: presi@emater.df.gov.brS|TIO1 www.emater.df.qov.br

_ ' . \ (‘Q
- - - - - ‘ ._l _,'?<‘/

FONE: (61) 3311-9330 -FAX: 3311-9357 .PJ/

16



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF I "
EM SEcRETARlA DE EsTADo DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - SEAGRI-DF ‘~

. .. . EMPRESA DE ASSISTENCIA TEcNlcA E ExTENsAo RURAL - EMATER-DF

l PrecoN“ 1 Modelo | Placa | An0
01 | Fiat Uno Mille Fire Flex 1 JGN 9973 | 2005 , Rs 5950,00
02 1 Fiat Uno Mille Fire Flex 1 JGN 9918 1 2005 Rs 5.950 00
03 Fiat Uno Mille Fire Flex 1 JGO 5498 2005 1 Rs 5950,00
04 l Ford Courier | JGC 2481 2005 1 Rs 5950,00

Foram comprovadas a baixa patrimonial (fls. 14/17) e baixa contabil (fl.
22/23); 0 tenno de doacao devidamente assinado e copia dos documentos dos respectivos
veiculos.

Ja o processo n° 072.000.508/2017 - Doacao de Veiculo - Carro — trata de
doacao do veiculo Fiat Uno Fire — Placa JGP1610 a PMDF,

A ASJUR opina pela legalidade da doacao (Despacho n° 1 1/2018 11.17 verso e
anverso, fl.18), com base no art. 17, II, “a”, da Lei n° 8666/93, que dispoe sobre a doacao em
razao do interesse social.

A doacao foi aprovada pelo Conselho de Administracao, em sua 1“ ata de
reuniao do dia 14/02/2018 como também da deliberacao 001/2018 (fls.20/22).

Foram anexados aos autos os documentos pertinentes ao regular andamento
inclusive o terrno de doacao pela GCONV, cuja regularidade das clausulas foi atestada pela
ASJUR, com sugestao da inclusao na “Clausula quarta — Da Liberalidade da Doacao -
indicando se o carro sera buscado pela PMDF na sede da EMATER-DF ou sera
entregue aquele orgao, e em qual prazo”.

No tocante a alienacao de bens tem-se o seguinte:
Em 15/12/2017 foi realizado leilao de bens inserviveis da Emater-DF, cujo

tramite se encontra registrado no processo n° 072.000.359/2016.
Foram leiloados 26 automoveis, um caminhao e varios bens patrimoniais e de

almoxarifado que estavam sem uso na Emater-DF como mesas, cadeiras e armarios.
O valor de arrecadacao estimado foi de cerca de 200 mil reais.
Com perspectiva de entrada do referido valor no orcamento da empresa como

recurso de capital para ser utilizado para investimentos, como aquisicao de bens patrimoniais,
conforme orienta a legislacao.5
7.4- Acompanhar a gestao dos processos de aquisicoes e contratacoes de servicos.

Para a realizacao deste ponto que versa sobre Gestao de processos de
aquisicoes e contratacoes de servicos foi realizada visita a geréncia de material e
patrimonio/GEMAP - tendo em vista suas atribuicoes regimentais para realizar a atividade.

A finalidade da visita foi conhecer o controle primario da atividade, assim
entendido aquele exercido de forma rotineira para a consecucao de objetivos estabelecidos.

Para o entendimento mais fiel do gerenciamento dos processos em questao
entrevistou-se uma das empregadas que realizam 0 trabalho obj eto do ponto - que consiste nos
procedimentos para aquisicoes e contratacoes de servicos.

A entrevista versou sobre os procedimentos que precedem as aquisicoes e
contratacoes de servicos, cuja exposioao demonstrou a existéncia de controles para
observancia das normas por checklist, destacando que as aquisicoes se dao precipuamente
pelas modalidades:

__ \

Slnformater Arie VIII, 11° 225/2017.
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a) Pregao eletronico, regulamentado pela Lei 10.520/2002, que pode ser
realizado diversas vezes no exercicio com as cautelas de observancia a
natureza dos itens;

b) Dispensa de licitagao, com 0 valor limite de R$ 16.000,00 (dezesseis mil),
por elemento de despesa, nao podendo ser desmembrado para nfio
configurar fracionamento.

Infonnou que instrueao normativa n° 001/2014 da Emater-DF indica a
importancia do controle das despesas, a fim de que nao ultrapasse 0 valor acima estipulado,
sendo computado 0 valor total anual por grupo de despesas, observando assim o disposto no
art. 24, inciso II da Lei 8.666/93 e suas alteraeoes.

Assim, verificou-se que o processo foi realizado de acordo com a Lei 8.666/93
e com as normas procedimentais intemas, neste caso a Instrueao n° 01/2014.

Em que pese a existéncia de controles no gerenciamento dos processos de
aquisigoes e contrataeoes, que sao essenciais para a realizaeao do negocio da Emater-DF, a
implementaeao do mapeamento de processos que se encontra em andamento na Empresa
certamente ira aperfeigoar a atividade objeto deste relatorio.

Pelo exposto, aguarda-se a implementaeao do referido mapeamento de
processos, sem recomendaeoes.
7.4- Acompanhar a gestfio dos processos de aquisiefies e contrataefies de servieos —
complementar - Anzilise processo de aquisiefies por Dispensa de Licitaefio Por Valor.

O presente Relatorio trata dos pontos de auditoria relativos aos casos de
aquisigoes por dispensa de licitagao, em razao do valor - Dispensa de Licitagzao por Valor,
prevista no artigo 24, da Lei 8.666/93.

Em atendimento a este ponto foi aplicada a técnica de analise processual por
amostragem, com objetivo de verificar a conformidade dos procedimentos adotados com as
normas vigentes.
Dispensa de Licitaefio (artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93);

Analisado o Processo n° 072000.313/2017, cujo objeto é a aquisigfio de
material consumo (géneros alimenticios), para realizaeao de cursos de capacitagao e demais
atividades constantes no plano anual de trabalho da geréncia solicitante. (fl. 02-05)

A Assessoria Juridica opinou em Parecer no sentido de que os procedimentos
ja realizados, bem como a pretensao de contrataeao direta, apresentaram os requisitos formais
detenninados por lei, sugerindo algumas providéncias para continuidade do processo, sendo
possivel atestar a regularidade de seu transcurso.

8. GESTAO DE PESSOAS
OBJETIVOS: Verificar os registros de direitos e vantagens nas pastas funcionais dos
servidores (8.1); Acompanhamento das rubricas de pessoal pagas pela entidade (8.2). —
periodos de maio a junho - Verificar 0 cumprimento das aqoes para capacitagao de servidores,
principalmente para os executores de contratos. (8.3) — periodo de setembro a outubro.

Em atendimento a este foi realizado o trabalho na geréncia de pessoal, tendo
sido examinado in loco um total de 24 (vinte e quatro) pastas funcionais, sendo possivel
extrair os seguintes dados:

BRASlLlA - PATRIMONIO CULTURAL DA HUMANIDADE
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8.1 e 8.2 Verificar 0s registros de direitos e vantagens nas pastas funcionais dos
servidores e Acompanhamento das rubricas de pessoal pagas pela entidade

Beneficios e Direitos Pagos pela Empresa:

0 Legais
S{kLARIOS; ABONO PECUNIARIO; YERBAS, INSALUBRIDADE, DOIS

TERCOS DE FERIAS, COMPLEMENTO DE BENEFICIO, VALE-TRANSPORTE.

0 Convencionais
AUXlLIO DEFICIENTE FlSICO; AUX1LIO CRECHE; ABONO SAUDE;

LICENCA MATERNIDADE/SALARIO MATERNIDADE; GRATIFICACAO DE
ATUAQ/lo NO MEIO RURAL; ADIANTAMENTO DE FERIAS.

Todos os beneficios e direitos legais e convencionais acima listados se
encontram concedidos na forma da legislaeao regente e/ou do Acordo Coletivo de Trabalho
da Emater-DF, nao se verificando nenhum erro de valores, conforme detalhamentos
constantes dos relatorios individuais ja encaminhados a Presidéncia da Emater-DF e a CGDF,
nos prazos estabelecidos no PAAAI/2017.

Descontos Legais Promovidos (dos empregados)

CONTRIBUIC/KO PREVIDENCIARIA (INSS) E DESCONTO REFERENTE
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO (FGTS).

Dessa forma, também para os descontos legais se observou conformidade, nos
termos ja detalhamentos os relatorios individuais ja encaminhados a Presidéncia da Emater-
DF e a CGDF, nos prazos estabelecidos no PAAAI/2017.

Em relaeao ao recolhimento dos tributos incidentes sobre a folha de
pagamento, observou-se regularidade tanto no que se refere aos valores pagos quanto em
referéncia aos prazos legais.

Os controles da Geréncia, com relaeao as analises realizadas, se mostraram
eficientes, ante 0 que se relatou.
8.3 - Verificar 0 cumprimento das aeiies para capacitaeao de servid0res,_principalmente
para 0s executores de contratos.

Em atendimento a este ponto solicitou-se a Geréncia de Desenvolvimento
lnstitucional — GEDIN, relaeao de capacitaeao de servidores.

Verificaram-se capacitaeoes para diversas areas de atividades da empresa,
contemplando aquelas voltadas para execueao de contratos, visando dar suporte aos
empregados indicados para essa atividade, inclusive para cumprir recomendaeao da
Controladoria-Geral do Distrito Federal — CGDF, veiculada na solicitaeao de auditoria n°
10/2017-DARES/COMOT/COGEA/SUBCI/CGDF, oriunda de auditoria de conformidade
realizada na Emater-DF, no exercicio 2014.

Assim, foram realizadas 43 capacitaeoes em 2015; 25 capacitaeoes em 2016 e
129 capacitaeoes de empregados em 2017, com atualizaeao até 25/09/2017.

Dessa forma, a despeito das limitaeoes financeiras conjunturais, a Emater-DF
tem envidado esforeos no sentido de qualificar seus empregados para melhor prestaeao de
servieos ao pilblico, fomentando a participaeao dos seus empregados em qualificaeoes
ofertadas por instituieoes govemamentais.
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9. ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
OBJETIVOS: Verificar: a Adequaeao do Ambiente Institucional. (9.1); Gestao de Processos da
Atividade Fim (9.2); Recursos Humanos (9.2.l); Prestaeao de Servioos (9.2.2) Comunicaeao lnterna e
Comunicaeao Administrativa (9.2.3); Uso de Veiculos e Equipamentos (9.3)Uso do Sistema de
Assisténcia Técnica e Extensao Rural - SisAter (Cadastramento e Planejamento) (9.4); Uso do Sistema
de Assisténcia Técnica e Extensao Rural — SisAter (Acompanhamento das aeoes de ATER (9.5)
Crédito Rural (9.6); lnformaeoes Conjunturais ou lnformaeoes de Produeao Agropecuaria (IPA) (9.7)
Prestaeao de Servioos, Plano de Utilizaeao (PU), Declaraeao de Conformidade da Atividade
Ambienta] (DCAA) e Declaraeao de Aptidao ao Programa de Foftalecimento da Agricultura Familiar-
Pronaf(DAP) (9.8)

Para a consecueao dos trabalhos foram realizadas visitas aos escritorios locais
de Sobradinho, Alexandre Gusmao e Ceilandia, em que foram entrevistados os respectivos
gerentes.

Os resultados dos trabalhos foram detalhados em relatorios ja apresentados a
Presidéncia e a Direeao da Emater-DF e devidamente encaminhados a CGDF, dos quais se
pinea em sintese:
9.1 - Adequaeao do ambiente institucional em relaeao as instalaefies para atividade de
Atividades Técnicas e Extensao Rural-ATER, bem como os recursos de informatica

Quanto as instalaeoes a adequaeao é parcial.
Em Alexandre Gusmao a sala de reunioes é pequena e sem ar condicionado e

em Ceilandia nao ha sala de reunioes.
No escritorio de Sobradinho, constataram-se paredes sem pintura e com

rachaduras, bem como o ar condicionado sem funcionamento.
Também foi relatada preocupacgao com a seguranea no escritorio de Ceilandia,

pois o mesmo esta localizado na area de propriedade da Feira do Produtor e Atacadista, nao é
fechado em volta, nao ha cobertura para os veiculos e as cadeiras sao inadequadas.

Falta a limpeza de calhas a fim de evitar alagamentos no periodo de chuvas e
relatou-se deficiéncia de materiais de limpeza como exemplo a agua sanitaria;

Verificou-se a necessidade de capinar em volta do escritorio.
Quanto aos equipamentos de informatica verificou-se conformidade parcial,

com destaque para a aquisieao de novos computadores e tablet ‘s por meio de convénio
finnado com a Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrario.

Os equipamentos foram entregues pelo senhor govemador Rodrigo
Rollemberg, no dia 24/08/2017, durante o evento “Cafe Tecnologico” realizado na Casa do
Cerrado, sendo 69 ultra books e 145 tablet’s.

Entretanto, no escritorio de Sobradinho trés técnicos da unidade se
encontravam sem computador, no dia da visita.

No que se refere a intranet e intemet, dentre as unidades visitadas, Alexandre
Gusmao e Ceilandia utilizam a intemet via radio. '

Em Alexandre Gusmao foi relatado que ha muitos problemas para utilizaeao da
intemet, pois é muito lenta, o que prejudica a realizaeao dos trabalhos, como emissao da DAP,
0 uso do SisAter e o atendimento ao produtor.
9.2 - Gestao de Processos da Atividade Fim:

No tocante ao planejamento das atividades, foi verificada conformidade em
todas as unidades visitadas, as quais realizam reunioes semanais com as equipes para tal
finalidade.
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Ja com relacao ao arquivamento de documentacao de beneficiarios e
propriedades atendidos restou demonstrada falta de espaco para tanto, ja que os annarios
disponiveis sao insuficientes para a organizacao e preservacao dos documentos.

Observa-se a auséncia de padronizacao da organizacao dos documentos e a
necessidade de melhorar a qualidade do material das pastas suspensas para aumentar sua
durabilidade garantindo a boa guarda do acervo documental
9.2.1 Recursos Humanos

Verifica-se necessidade de atualizacao de capacitacao para os funcionarios
administrativos, em razao de que ja transcorreram alguns anos desde a ultima capacitacao
para essa categoria.

Demanda se que as capacitacoes sejam realizadas em periodos integrais, em vez
de em varios periodos de meio expediente, devido a distancia entre o escritorio e o local em
que comumente se realizam essas capacitacoes.

Outro ponto verificado foi o conhecimento das normas intemas, que apresentou
conformidade nos escritorios visitados, salvo o escritorio de Ceilandia.

Neste caso foi realizada in loco consulta a intranet, onde foi apresentado o passo a
passo de acesso para o acesso as normas.

A geréncia incluiu na pauta da proxima reuniao o repasse da informacao aos
demais empregados.
9.2.2 A prestacao de Services

Tendo em vista que alguns dos servieos da Emater-DF sao prestados mediante
cobranca, nos termos da sua Instrucao Normativa 02/2017, questionou-se se a cobranca dos
servicos de ATER vem sendo realizada conforme a referida Instrucao Normativa.

Apurou-se conformidade, sem prejuizo de algumas consideracoes como a
necessidade de aprimoramento na qualidade das carteiras do produtor rural, como sua
plastificacao visando maior durabilidade, tendo em vista a qualidade da prestacao proposta.

Por se tratar de prestacao onerosa, ha relatos de solicitacao de nota fiscal por
alguns beneficiarios.

Os escritorios visitados demonstraram efetuar o controle com eficiéncia neste
trabalho.

Quanto ao controle da venda de livretos, as unidades de Alexandre Gusmao e
Ceilandia demonstraram que executam o servico de maneira eficiente, realizando o controle
mensal dos mesmos.

Tal controle se da através do formulario da Geréncia de Financas — GEFIN, HO

qual sao registrados o nome do beneficiario, 0 valor e a data do deposito sendo encaminhado a
GEFTN, demonstrando conformidade total.

Contudo, nem todos os escritorios utilizam o formulario, sendo o controle
realizado de forma diferente, como no escritorio de Sobradinho que demonstrou nao executar
o efetivo controle desse trabalho, verificando-se conformidade parcial para este ponto.
9.2.3 - Comunicacao Interna e Comunicacao Administrativa

Para este item, foi informada a observancia aos padroes do GDF, salvo por uma
das unidades que demonstrou a conformidade parcial.
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Ja a padronizacao visual definida pela EMATER para formularios e
correspondéncias, se mostrou parcialmente conforme, pois ainda se observou alguma auséncia
de adesao aos modelos de documentos.

No que se refere a padronizacao visual, foi ressalvada a necessidade de
atualizacao dos adesivos em alguns veiculos.

Assim, em todos os casos onde a observancia aos modelos e normas se
encontraram parciais, foram feitos acessos a intranet e demonstrados os caminhos para
encontrar os modelos padrao desses instrumentos.
9.3 - Uso de veiculos e equipamentos

Para este ponto para os seguintes (9.4; 9.5; 9.6 e 9.7) elaboraram-se algumas
questoes, as quais seguem acompanhadas das apuracoes:

1 - Os veiculos lotados na Unidade Local atendem as necessidades de ATER?
Nesse quesito foi possivel constatar conformidade nos escritorios visitados e uma

significativa melhoria quando comparada ao resultado do exercicio anterior.
2 - Os veiculos estao bem conservados?
Para este quesito, foi apontado pela unidade de Alexandre de Gusmao que dois

dos veiculos utilizados estao velhos.
3 - E realizada programacao do uso de veiculos?
Neste ponto foi possivel verificar conformidade, salvo pelo escritorio da

Ceilandia, no qual foi relatado que nao utilizam programacao para uso dos veiculos.
4 - As informacoes sobre os veiculos e equipamentos lotados na geréncia estao

atualizadas no SisAter?
Verificou-se inconformidade para 0 item, vez que os dados referentes aos veiculos

utilizados nos escritorios visitados, nao estao atualizados no referido sistema.
9.4 - Uso do SisAter (Cadastro e Planeiamentol

1- Os técnicos estao lancando no SisAter todas as informacoes requeridas pelo
sistema?

Na visita foi possivel conferir conformidade para o ponto.
2- O cadastro de beneficiarios esta atualizado e com informacoes completas no

SisAter?
Dos escritorios visitados, foi constatado que o cadastro dos beneficiarios no

referido sistema encontra-se atualizados, exceto pela unidade de Sobradinho, na qual a
gerente acessou 0 sistema no momento da visita e constatou que alguns cadastros se
encontravam com dados incompletos.

Verifica-se necessario realizar a complementacao de informacoes no sistema,
dentre elas as referentes as propriedades do Lago Oeste, que passaram a ser atendidas pelo
escritorio, a fim estabelecer conformidade para o ponto.

3- O cadastro de propriedades esta atualizado e com infonnacoes padronizadas e
completas‘?

Neste ponto ficou demonstrado que apenas o escritorio de Alexandre Gusmao
apresenta conformidade total.

Nos demais escritorios visitados faz-se necessario efetuar lancamentos de dados
complementares e atualizacao de informacoes referentes as propriedades.

{»—\\

BRAsiL|A - PATRIMONIO CULTURAL DA HUMANIDADE ‘ ,\;
PARQUE EsTACAo BIOLOGICA - ED.EMATER-DF - BRASlLlA-DF - CEP: 10.170-915 , 5'"

FONE: (51) 3311-9330 - FAX: 3311-9357 — 3*’
E-MAIL: presi@emater.df.gov.brS1T|O: www.ema1er.df.gov.br

22

1%



GOVERNO Do D|sTR|To FEDERAL - GDF /
EM SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - SEAGRI-DF 9

EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E ExTENsAo RURAL - EMATER-DF
. _ ... ,_.

Em relacao a padronizacao dessas informacoes, relatou-se que com a demanda de
juncao de outras propriedades que eram atendidas pela unidade Brasilia, verificou-se que os
lancamentos nao estavam seguindo o mesmo padrao ja adotado pelo escritorio de Ceilandia.

Um exemplo citado é a fotografia para a carteira de produtor em que o padrao da
cor de fundo deve ser verde, porém foram recebidas algumas carteiras da unidade Brasilia
com o fundo na cor branca.

4- Em “planejamento-Area de atuacao” as informacoes estao atualizadas e
completas?

Neste ponto, nos escritorios Alexandre de Gusmao e Ceilandia, ficou demonstrado
conformidade parcial.

Ta] situacao se deve ao remanejamento do atendimento a propriedades, que
passaram a ser assistidas por essas unidades, devendo as informacoes ser atualizadas no
Sistema.

9.5 - Uso do SisAter (Acompanhamento das Acfies de Ater)

1 - As acoes de ATER (Métodos coletivos) programadas estao sendo realizadas?

De maneira global as acoes de ATER realizadas pelas unidades visitadas
apresentaram uma conformidade parcial.

Foram relatados alguns pontos que dificultam a sua realizacao, seja pela falta de
recursos para realizacao do evento, ou pela falta de veiculos, ou ainda por depender da acao
de outros orgaos.

Um exemplo sao as campanhas de vacinacao de animais, que esta diretamente
relacionada com a da Secretaria de Saude, que disponibiliza as vacinas.

Outro ponto sao as demandas urgentes, como no caso da crise hidrica que
interferiu na execucao da programacao de muitos escritorios; em alguns casos precisaram ser
canceladas acoes ja programadas.

2 - Os atendimentos realizados estao sendo relatados adequadamente?
Neste quesito constatamos que os atendimentos estao sendo realizados de maneira

adequada; entretanto, o gerente do escritorio de Alexandre de Gusmao relatou que alguns
técnicos, devido ao volume de tarefas, acabam deixando de efetuar 0 lancamento no sistema,
de imediato.

3 - E realizado controle dos contatos realizados com o produtor?
Em geral 0 controle dos contatos esta sendo realizado. Contudo nao se verificou

padronizacao para tal controle o que dificulta sua verificacao, inclusive dos lancamentos no
SisAter.

Dessa forma, conclui-se pela conformidade parcial do ponto, que necessita de
padronizacao e estabelecimento de controles.

4- Os métodos coletivos programados estao sendo relatados adequadamente?
Os escritorios visitados demonstraram que os métodos coletivos estao sendo

relatados, sendo efetuado os lancados no Sistema SisAter. O ponto esta conforme.
5- As metas definidas pelos programas estratégicos estao com alcance esperado

para o trimestre?
Neste item relatou-se que algumas intercorréncias interferem na realizacao desses

programas, a exemplo das acoes aditivas (ao planejamento inicial das geréncias
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taticas/unidade) - em que ha participacao de produtores - implicando participacao de uma
unidade em evento realizado por outra unidade ou geréncia.

Alega-se que essas acoes nao seguem nenhum padrao e nao fazem parte do
planejamento inicial das geréncias taticas ou unidades, sendo sugerido que sejam incluidas.
9.6 - Crédito Rural

1- O campo Crédito Rural do SisAter esta atualizado?
As unidades locais visitadas apresentaram conformidade parcial para este item,

alegando que algumas informacoes dependem de comunicacao por parte do agricultor, que em
alguns casos nao retoma para passar a informacao correspondente, relato ocorrido na visita ao
escritorio de Ceilandia.

2- As supervisoes de crédito estao sendo realizadas conforme a programacao?
De acordo com informacoes do gerente da Geréncia de Desenvolvimento

Economico Rural - GEDEC e do Supervisor da Regional Oeste, respectivamente.
A GEDEC realiza a atividade de analise de documentacao de projeto de crédito

PROSPERA6, FDR7 e PRONAF8 referentes aos Grupos “A”9 e “A/C” '0, bem como o
recebimento de servicos prestados referentes projetos de créditos, nos casos em que a
lnstrucao Normativa da EMATER-DF 02/2017, atualizada pela IN 011/2017 de 23/10/2017,
prevé cobranca.

Os projetos de créditos relativos aos demais grupos sao enviados diretamente aos
bancos.

Ressaltam que 0 processo tem inicio com a visita técnica a propriedade para
elaboracao e emissao de projeto de crédito e que o técnico responsavel pela supervisao do
processo produtivo realiza pelo menos uma visita anual, de acordo com o Manual de Crédito
Rural para extensionistas da Emater-DF, em vigor.

3- E realizado controle da remuneraeao da ATER dos projetos de Crédito
encaminhados diretamente aos Bancos?

Em visita a GEDEC 0 gerente informou que atualmente ha dificuldades para um
controle efetivo dos projetos nos quais se cobram a taxa e cuja transacao crediticia seja da
competéncia do Banco do Brasil, porque a instituieao nao mais realiza o repasse.

Nesses casos 0 valor da taxa devera ser pago a Emater-DF diretamente pelo
produtor/agricultor apos aprovacao e recebimento do crédito, demandando outra forma de
controle.

Mencionou-se que quando o crédito é realizado pelo Sistema de Cooperativas de
Crédito do Brasil — SICOOB, os valores correspondentes a taxa, sao repassados diretamente
para conta da EMATER-DF.

Porém, em razao de 0 SICOOB nao trabalhar com 0 Banco de Brasilia - BRB, é
necessario que o repasse seja feito via Transferéncia Eletronica Disponivel - TED ou
Documento de Crédito - DOC em que se cobram tarifas bancarias.

”PROSPERA - Programa de Mlcrocrédito - orientado do FUNGER/DF (Fundo de Geracéo de Emprego e Renda) e administrado pela SEATRAB/DF -
Secretaria Adjunta do Trabalho do Distrito Federal, sendo repassado aos proponentes pelo BRB - Banco de Brasilia.
7FDR — Fundo de Desenvolvimento Rural — os projetos sao elaborados pela EMATER-DF, sendo orientado e realizado pela SEAGRI - Secretaria de Estado
da Agricultura, Abastecimenlo e Desenvolvimento Rural, sendo os recursos repassados pelo BRB.
RPRONAF — Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar — orientado pelo INCRA — Instituto Nacional de Colonizacéo e Reforma Agraria, financiados
pelo BB - Banco do Brasil E BRB - Banco de Brasilia.
Grupo "A": assentados pelo PNRA ou beneficiaries do Programa Nacional de Crédito Fundiério (PNCF) que nao contraiaram operacéo de investimento
sob a égide do Programa de Crédito Especial para a Reforma Agraria (Procera) ou que ainda néo contrataram o limite de operacoes ou de valor de crédito
de investimento para estruturacao no ambito do Pronaf;
'°Grupo "AIC": assentados pelo PNRA ou beneficiaries do PNCF, que: Grupo "A/C": assentados pelo PNRA ou beneficiaries do PNCF, que:
I - tenham contratada a primeira operaoéo no Grupo "A";
ll - nao tenham contratado financiamento de custeio, exceto no proprio Grupo "A/C".
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Entao para diminuir os custos com essas tarifas, a cada semestre efetua-se um
Linico deposito referente a todas as taxas de Créditos realizados no periodo.

Informou ainda que a GEDEC coordena os projetos de créditos e efetua o controle
de todos os projetos do PROSPERA em planilha propria do setor, sendo os mesmos lancados
no SISATER pelo técnico responsavel por sua elaboracao.

Em contato com o empregado da Geréncia de Financas — GEFIN foi informado
que ha alguns recebimentos via TED da SICOOB. Contudo relatou que nao recebe a
referéncia do tipo de crédito, ou produtor, nem quantitativo das taxas, dificultando a
correta identificacao dos valores recebidos pela Emater-DF.

O empregado informou que poucas unidades estao utilizando e enviando o
formulario proprio que acompanha a norma interna de cobranca de servicos e aquelas que
o fazem, na maioria das vezes encaminham depois do prazo interno para lancamentos.

Diante das informacoes coletadas, verifica-se uma inconformidade para este
ponto, que carece de padronizacao para o efetivo controle e correta alocacao financeira
dos créditos.
Recomendagoesz

1) Elaborar termo de responsabilidade para que, realizado e entregue o
projeto de crédito ao produtor, este se comprometa a retornar a Empresa
para efetuar 0 pagamento da taxa correspondente.

2) Verificar junto ao SICOOB a possiblidade de ser encaminhada a empresa,
relacao onde conste de forma individualizada os créditos referentes a cada
transferéncia efetuada para que seja possivel fazer a correta identificacao e
efetivo controle.

Ressaltamos a importancia de orientar os técnicos a incluir o namero de
matricula junto a assinatura de qualquer documento, objetivando a identificacao do
signatario.
9.7 - Informacoes Coniunturais (lnformacao de Producao Agropecuaria IPA-1

1- A coleta das informacoes conjunturais vem sendo realizada pelos
extensionistas nos atendimentos?

Dos escritorios visitados, Ceilandia e Sobradinho informaram que os empregados
estao realizando a tarefa de maneira adequada, ficando evidenciada a conformidade total neste
quesito.

Ja na unidade de Alexandre de Gusmao se verifica falta parcial de atualizacao dos
lancamentos no SisAter.

Também se verificou necessaria a padronizacao de forma em todos os escritorios.
2- Existe monitoramento do gerente local para essa finalidade?
Neste ponto ficou constatado nos escritorios visitados que os gerentes executam

monitoramento das atividades podendo-se afirmar que ha sensivel avanco do monitoramento
por parte dos gerentes - mais inteirados e criticos.

3- As infonnacoes conjunturais (Informacoes de Producao Agropecuaria - IPA)
coletadas pelos extensionistas estao sendo relatadas nos SisAter?

Neste item ficou demonstrado que as referidas informacoes - que se referem
exclusivamente a producao agropecuaria - estao sendo devidamente lancadas no Sistema,
apresentando uma conformidade total, em todas as unidades visitadas.
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9.8 - Prestacao de Servicos, Plano de Utilizaeao (PU)_, Declaracao de Conformidade da
Atividade Ambiental (DCAA) e Declaracao de Aptidao ao Programa de Fortalecimento
da Agricultura Familiar-Pronaf (DAP)

Para o presente ponto - que tem como objeto aferir se os institutos acima
nominados cumprem a finalidade a que se destinam - elaboraram-se questoes abrangendo
cada um desses institutos, que se contextualizam conforme abaixo:

A partir do Plano Anual de Auditoria Intema, elaboraram-se quesitos os quais
se aplicaram aos gerentes, conforme segue:

PU:
O Plano de Utilizacao da Unidade de Producao (PU) é uma peca técnica de

responsabilidade do requerente ou do concessionario, elaborada com base em regulamento
proprio da Administracao Ptiblica, que firma compromisso de utilizacao da terra rural;
descreve a atividade rural atual e futura na gleba, bem como ela sera desenvolvida, além de
informar quem esta ocupando o imovel, cuja propriedade é da Companhia Imobiliaria de
Brasilia — Terracap, administradas pela Secretaria de Estado de Agricultura e
Desenvolvimento Rural do Distrito Federal — SEAGRI/DF. O PU somente deve ser elaborado
quando solicitado pela SEAGRI-DF. Com a informacao, o GDF pode renovar os contratos de
concessao de uso.

A EMATER-DF elabora o PU gratuitamente para 0 produtor familiar.
Ao elaborar os PUs, por meio da Emater-DF, o Sistema Publico da Agricultura

também pode monitorar com mais eficacia a questao ambiental, relacionada as areas de
Reserva Legal e de Preservacao Permanente.

Assim, levantou-se a seguinte questao:
1- Os planos de Utilizacao (PU'S) elaborados possuem qualidade e consisténcia?

A Unidade de Alexandre de Gusmao informou que nao realiza a atividade.

Ja no escritorio de Ceilandia e Sobradinho, o ponto restou avaliado conforme, pois
segue os critérios exigidos, podendo se aferir uma conformidade total.

DCAA:
A Declaracao de Conformidade de Atividade Agropecuaria - DCAA- E um

documento que infonna sobre atividades dispensadas de licenciamento pelo orgao ambiental.
Pode ser concedida as atividades listadas nas portarias conjuntas n° 1 e 2/2012, publicadas
pela Seagri e Ibram, e na RESOLUCAO N° 11 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017 do
Conselho de Meio Ambiente (Conam) e que possuem reduzido potencial poluidor e
degradador, desde que nao impliquem em supressao de vegetacao nativa, na intervencao em
area de preservacao permanente ou de reserva legal e apresentem outorga de uso de recursos
hidricos, quando necessaria, em propriedade que adote boas praticas de producao.

A DCAA beneficia o Produtor rural conferindo-lhe mais agilidade nos
procedimentos de obtencao de financiamento das atividades agricolas e pecuarias elencadas
na Portaria Conjunta Ibram/Seagri.

A EMATER-DF elabora gratuitamente o requerimento da DCAA para
produtor familiar. Ja para o produtor patronal o servico e’ cobrado conforme valores previsto
na Instrucao nonnativa n° 02/2017/Emater-DF.

Dessa fonna, questionou-se:
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2- Os requerimentos de DCAA elaborados possuem qualidade técnica?

Neste ponto, todos os gerentes entrevistados informaram que os requerimentos
elaborados pelos técnicos, sao realizados com visita a propriedade, observando os critérios
para sua emissao, atribuindo ao item nota maxima, demonstrando a conformidade total.

DAP:
DAP - Declaracao de Aptidao ao Pronaf - é o documento de identificacao do

agricultor familiar e e’ requisito para seu acesso as linhas de crédito do Pronaf e outras
politicas publicas voltadas para a agricultura familiar.

Na DAP sao registradas infonnacoes sobre os agricultores familiares
candidatos a obter financiamentos do Programa, compreendendo desde sua completa
identificacao, organizacao social a que pertencem, condicao de uso e posse da terra,
atividades desenvolvidas, composicao da renda, utilizacao da forca de trabalho familiar e
contratada.

A DAP e’ assinada pelo agricultor e pela entidade que lhe presta assisténcia
técnica, com a chancela de uma organizacao a que pertenca o agricultor familiar (sindicato,
federacao, confederacao, associacao de produtores e assim por diante), fundamental para o
controle social do Programa.

A DAP deve ser fomecida gratuitamente pelas entidades credenciadas, e nao é
permitido qualquer tipo de cobranca, nem a exigéncia de filiacao ou vinculo do agricultor com
a entidade que emitir/assinar a Declaracao de Aptidao.

Assim formularam-se as seguintes questoesz
3- A Unidade local emitiu DAP'S para todos os agricultores familiares passiveis

de serem contemplados?
Neste quesito foi apresentada a conformidade total, pois em todos os escritorios

visitados, os gerentes classificaram a presenca da nota maxima ao item, pois as DAP'S estao
sendo emitidas para todos os agricultores familiares.

4- O controle da emissao de DAP'S esta atualizado no SisAter?
Todas as unidades visitadas demonstraram estar com os dados das DAP's

lancados de forma atualizada no SisAter, conferindo a conformidade total neste item.
As respostas aos quesitos foram endossadas pelos gerentes da Geréncia de Meio

Ambiente-GEAMB e Geréncia de Desenvolvimento Economico Rural — GEDEC.
De tudo, é possivel conferir conformidade ao ponto, visto que restou comprovado

que a prestacao dos servicos de que ora se trata cumpre a finalidade a que se destina, eis que
vem concretizar previsoes estampadas no seu Estatuto Social - Capitulo II, artigo 6° - que
define obj etivos e diretrizes de acao desta Empresa.

Em relacao a este item 9, no que conceme as Informacoes Conjunturais e Crédito
Rural, consultou-se o relatorio anual de atividades da Emater-DF.

Verifica-se que os dados relativos as informacoes conjunturais — IPA lancados no
sistema informatizado da Emater-DF — SisAter, constitui importante fonte de informacoes a
diversas instituicoes da area de estatisticas, como IBGE, CONAB, CODEPLAN, visto que
tais dados sao transformados em indicadores de producao para 0 levantamento do Produto
Intemo Bruto — PIB do Distrito Federal (p. 36), corroborando a importancia da prestacao do
servico, na vertente colaborativa dessa Empresa com o Govemo do Distrito Federal,
insculpidas em seu Estatuto Social e Regimento Intemo.

l.-,T;J
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Com relacao ao crédito Rural, o referido relatorio (p. 7) reporta as principais
linhas de crédito acessadas, a quantidade de projetos realizados, contratados e renovados, bem
como os principais itens financiados.

Reporta ainda, a reducao do acesso as linhas de crédito apontando como razao a
crise economica que 0 Brasil vem enfrentando e a crise hidrica no Distrito Federal em 2017,
que afetou os produtores.

Consideragtoes Finais

Com a finalidade de perseguir o aprimoramento dos trabalhos executados no
vasto campo das acoes de controle interno e a despeito da falta de pessoal com lotacao no
CONIN para desenvolver as atividades, como restou devidamente justificado neste
documento, este CONIN envidou esforcos para executar 0 PAAAI/2017 na integra, ainda que
por amostragem reduzida com concentracao dc atividades em curto periodo.

Conforme se pode depreender deste Relatorio, a atividade de controle interno
para consolidar as acoes desenvolvidas com foco de atuacao orientativa e preventiva visando
a atender as necessidades desta Empresa vem apresentando significativo éxito, vez que
apresenta pontos solucionados ja no curso dos trabalhos, bem assim outros apontamentos
consubstanciadas em falhas formais de pronto sanadas.

Este CONIN salienta que as recomendacoes nao atendidas continuarao a ser
objeto de monitoramento.

E o Relatorio que ora submetemos a apreciacao dessa Presidéncia, para
conhecimento e, se assim 0 ajuizar, aprova-lo, com a devida comunicacao aos setores
responsavel e posterior publicacao na Intranet e Intemet, bem como dar ciéncia a
Controladoria-Geral do Distrito Federal.

Brasilia-DF, 29 de marco de 2018.
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Matricula 941-5

Maria Cristi no da Mota
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Chefe da Assessoria de Controle Intemo
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