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Missão
Prom_over o aperfeiçoamento e a transparência da Gestão Pública, a prevenção e o
combate à corrupção, com participação 1social, por meio da avaliação e controle das
políticas públicas e da qualidade do gasto .
.,.

Auditoria do Acordo d~ Cooperação
A Auditoria sobre o Projeto de Cooperação Técnica Internacional tem pt>r objetivo
principal é! emissão de op(nião" sobre a situação financeira global do projeto dê 1º
de janeiro a 31 de. dezembro do respectivo ano objeto da auditoria e certificará a
Declaração de Ga.stos (CDR) referente ao período determinado acima e ainda, urna
· revi;ão geral sobre o an.damento do projeto, uma avaliação d9 sistema de controle . '
interno e re~isão dos processos de aquisição e -seleção sob ,a ótica da transparÉ~ndà
e competitividade e acompanhamento das providências às recomendações
expectidas anteriormente.
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POR QUE A CGU REALIZOU ESSE TRABALHO?
/

Este trabalho foi deserivolvido em cumprimento a
um
requisito
do
ãocumentq · executivo
denominado .boçumento de . Projeto - PRODOC,
· firmado entre o governo brasileiro, por intermédio
-da Agência Brasileira de Cooperação, uma unidade
federal\ responsável pela ·gt:!stão do Projeto,
denominada de Unidade Executara, e ainda, o
Programa
das
Nações
Unidas
para
o
Desenvolvimento - PNUD, segundo o qual .º
projeto deverá ser objeto de auditoria contábil e
de .resultados, a ser realizada , por órgão .
competente do Sistema de' Controle Interno do
Poder Executivo Federal.

QUAIS AS CONCLUSÕES ALCANÇADAS PELA CGU?

../

Os exames indicaram que os. produtos ajustados e
entregues, nos seus aspectos mais relevantes,
suportaram os objetivos do Projeto em 2018.
Entretanto, a ausência de -definiçã'o, por produto,
das metas quantificáveis realizadas e da avaliação
dos indicadores de resultado prejudica a análise da
efetividade.
A fàlta desses - mecanismos está
ressaltada nas · recome·ndações ainda a serem
implementadas pela SDR/MMA.
A despeito disso, os co'ntroles internos mantêm
razoável estrutura não. só para a execução e
monitoramento das atividades, como também
para os desembolsos•realizados em conformidade
1
com o PRODOC e 9s normas ' e regulamentos
aplicáveis. Como, resultado, o relatório financeiro
(-coR) r'eflete adequadamente a situação financeira
.
.
.d.o projeto.
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,LISTA DE SIGLAS. E ABREVIATURAS

ABC-Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores
'
.
PNUD

I

Pr.ograma das Nações Unidas para o Desenvolvimento .

PRODOC - Documento de Projeto
CGPLAG - Coordení:)ção-Geral das Áreas de Planejamento e Gestão da CGU

' Extrativismo e Desenvolvimento Sustentável
SEDR - Secretaria de
· CGU - Controladoria Geral da ·união
MMA- Ministério do Meio Ambiente
DOU- Diário Oficial da União
ONU - Organização da Nações Unidas
TCU - Tribunàl de Contas da Uriião
PNGATI - Política Nac.ional de Gestão Territorial e Ambiental de Te~ras Indígenas·
PIPNGATI - Plano ·lntegrado de lmplementaçã·o da Política Nacional de Gestão Territorial e
AmbientaJ em Terras lndíg~nas
PGTA- Plano de Gestão Territorial e·Ambiental
I

,
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CONAQ - Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas .
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INTRODUÇÃO
-

'

. \_' Em atendimento à deter~inação contida na Ordem de Servi'ço .n.º 201802102, apresentamos os
resultados dos exames realizados sobre. a gestão do. Projetá Programa de_ Apoio _ào
Agroextrativismo e aos Povos e Comunidades Tradicion~is - BRA 08/012, executado sob a
re.sponsabilidade da · Secretaria · de Extrativismo e Desenvolvime.h to Rural Sustentá~el do
. ,

Ministério do Meio Ambien~e (SEDR/MMA) durante o exercício encerrç1do em 31 de dezembro
de 2018. ·
Os tr~balhos de auditqria foram realizados na · sede da Unidade Executara em Brasília/DF no
período de 28/01/2q19 a 26/03/2019, em estrita observância às normas de auditoria aplkáveis '
ao Serviço Público Federal, as quais são compatíveis com as Normas lnternacionàis de Auditoria
(NIA), aprovadas pela Federação Internacional de Contadores (IFAC). O escopo dos trabalhos de
auditoria fo'i planejado de modo a responder as seguintes questões de auditoria :
1. Os resultados do ·exercício (2018)
expressam' a co.ntribuição do Prq.jeto, por meio do.
.
.

alcance das metas, indicadores e desempenhos segundo o Plano de rTrabalho?
2. Os contro·les internos são efetivos, com razoável estrutura matérial/tecnológica/humana,:
e gerenciam riscos que possam afetar o objetivo do Projeto?
3. Os desembolsos foram realizados em conformidade com o Documento de Projeto e as
norma~ e regulamentos aplicáveis, estando 'sustentados por adequada documentação? .
4. Os demonstrativos apresentados pelo p·rojeto repres.eritam ·adequadamente: · (i) o
seguimento das recome~dações de exercícios anteriores? e (.ii) os desembolsos rio
exercício auditado, representado nC? Combined Delivery Report - COR? Tendo em vista
que no período objeto de nossos exames não foi-utiJizada a modalidade de adiantamentos
de 1fund0s · pelo PNUD à agência executara do Projeto, não nos foi apresentado e, ,
portanto, não será emitida opinião dos auditores sobre o R_
e latório de Posição Financeira.
Óe iguàl modo, o Projeto BRA 08/012 não.\adquiriu bens patrimoniais, portanto, não será emitida
opinião sobre a Relação de bens patrimoniais adquiridos e de Béns e equipamentos do Projeto:
\

Nenhuma restrição foi imposta aos nossos exames, tendo sido prestadas todas as inform~ç:ões e
explicações solicitadas. Os critérios de seleção e a r~presentativic;iade das amostras., que
totalizaram cerça de 18% dos gastos do Projeto durante C? ~xercício de 2018, aplicados pela
equip·e estão a segui'r indicados:
a) Çontratação de Pessoas Jurídicas (PJ) - Aquisições : Considerando o.critério de materialidade,
a.' amostra n~o probabilística
representa ·cerca de trinta
e oito por
cento dos gastos . nesta.
f
.
conta. Por outro lado, a despesa em 2018 corr~sponde a cerca de vinte e -um por cent ro da
d~spesa total ·do projeto.

7

'·

b) Deslocamentos- Passàgens/Diárias-Amostra não probabilística de um inteiro e vinte e nove
centésimos por cento . (1,29%) das de~pesas I realizadas com diárias. Essas despesas

'

representam três décimos (0,3%) por cento do total,das despesas do Projeto no petíocro .
.c)

Recursbs Descentralizados - Carta Acordo - Amostra de cerca de trinta por cento dos gastos
nesta conta. A _despesa total realizada corresponde· a .cerca de dois inteiros e sessenta
centésimo por cento (2,60%) da despesa total do projeto.

d)

Acompa'nhaménto das Recomendações Anteriores da CGU - Amostra de tem por cento das
· recomendações.

1
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Impõe salientar que os procedimentos de aquisições e pagamentos realizados diretamente pelo
PNUD ·sab auditados por profissionais do próprio organismo, fato que dispensa a avaliação desses
atos por
parte desta equipe de auditoria, conforme expresso. no item 4 do "Termo
de Referência
.
1
da Audit0ria". O montante de serviços de suporte do PNUD· que foi excluído de nosso escopo é
de US$ 553.061',10.
/

RESULTADOS DOS,EXAMES
ANDAMENTO DO PROJETO

O Projeto 08/012 tem como objetivo
principal n~ó apena~ fortalecer e capacitar
povos indígenas
.
'
1
e aqueles de Comunidades Tradicionais visando à produção sustentável e· a gestão-territorial,
como também promover 9 aprimoramento econômico do setor agroéxtrativista a fim de
melhorar as. condições de vida dessas populações. Para tanto, foi prevista a alocação inicial de
US$ · 2$.720.79i,81 er.n recursos que foram reduzidos para US$ 10.503.489~23. após revisões
anuais, sendo US$ 950-.049,02 destin~dos para o ex~rcício objeto de nossos exames, de acordo
com a revisão orçamentária 7 .

. Tabela 1: Plano de Trabalho Anual {US$}
2008

2009

2010

2011

TOTAL

5,461.881,81

7.967.925,00

7 .110.285,00

5.180. 700,00

25.720.791,81 '

11
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Fonte: PRODOC

A primeira revisao substantiva ocorreu em· 2011 com as seguintes finalidades :
a) Estender o prazo d~ vigência do Projeto até 31 de dezembro de 2013;
b) Promover a redução orçamentária do Projeto para o mo.n tante d.e US$ 20.134.057,46 visando
a se adequar ~s disposições dos Acórdãos nº 1.339/2009 e 1.256/2010 do Trib\Jnal de Cont as da
'
1
•
Un.ião - TCU;
_e) Ajustar o artigo 9º do item Obrigações e· Pré-requisitos (Do Orçamento) com vistas a inserir
. nova função pro~ramática;
'
d) Ajustar o cronogr.ama de desenvolvimento do Projeto;
e). Registrar os gastos,tlos anos.de 2009 e 2010 e remanejar-saldos orçamentários para
8

anos subsequentes.
.
.
1

A segund~ revisão apro~ada em dezémbro de 2013 reduzi~ ainda mais o orçamento do projeto
e ainda intentou:
a) Refletir
a •melhor estimativa
.de gastos de 2013 e remanejar o saldo orçamentário para.
•
'
1
os anos subseq.uentes; .
b) Estender~ vigência.do Projeto até 30 de junho de 2015;
c) Red_u zir o orçamento do P,rojeto na ordem de US$ 10.500.467,42, passando o valor
total do or<;;amen'to para US$ 9.633.489,23.
•
. '
d) Refletir a E;Xclus,ão da fonte FUNAI; 1
e) Revisar' e adequar a Matriz Lógica; e
' ·
f) Ajustar o cronograma de execução com a elaboração-de Planos de Trabalho para o ano de 2014
e o primeiro semestre de 201'5 .',

(.

Posteriormente, em agosto de 2015, a terceira revisão substantiva prorrogou a vigência do
pliojeto até 31/12/2016, fez ajustes na Mat.riz Lógica, no Plano de Trabalho no cronÓgrama .<:ie .
execução e remanejou o saldo orçamentário, conforme plano de trabalho proposto.

e

A quarta revisão apro'(ada em dezembro de 2016 propôs 1estender o prazo de vigência do prnjeto ·
para 31/12/2017; ampliar o ·orçamento ' do .projeto em US$ 870.000,00, totali·zando
US$10.503.489,23, e ajustar o cronograma . Não há referência à revis.ão geral 5 no processo; as
revisões gerais 6 e 7 prorrogaram a finalização do projeto para 30/06/2018 e 30/11/2018,
respectivamente; em decorrência de atraso na conclusão das atividades acordadas.
I
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.
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Durante o exercíd9 de 2018, o Projeto executou despesas no valor de US$730.194,96
culminando com unia execução total de US$ 10.283.635,26 representando implementação d~
97,9% do o~çamento t·o tal .do Projeto. O quadr9 apresentad.o a seguir démoristra a execução
financeira até a data de finalização do Projeto, dia 30/11/2018, incluída a recuperação de custos:

Tabelçi 2. Previsão x Execução

Exercíció

Previsão (USS)

Execuçã.o

2008

5.461.881,81

o

. ·--

-·--

2009

- - - - - - ·' - - - - -

7 .967 .925,,00

-- --

927 '. 857,02

...............................................,.,_,,,,.

2010

%
0,00%
-·-----1-1,64%

~

. 1.828.767,18
-

25,72%

2.b78.035,64- . - --

-

40,t1%

,,,,,,,oooO,OOO,M'OhH,HOO,OO,HHOO•••••••••--••••••-o•o••o-••o•oooo••ooM•••M••o•oo . . ,,,,, . . MoOOOOOHOOOOOOOOH ... -HHHHMH-OH-

OOOOOHOO•>•HHH>••••••••••••H

7.663 .716,50

2.029;254,54

26,47%

2Ó13

7.092.005111

671.046,78

9,46%

. 2Q14

1 .305 .662,59
---

574.884,32
H---

------- H-H-• H

1.523 .643,75
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••H•••••••••••••••••••• .. •H~·

2016

,,

........................ ............. .......................................................................................................... .

. 7.110.285;00 ·.
5.180.700,00

2015.

~

610.734,70

.............H>H'-•••

1. 782 .909~ 15

2017

-1.376.065,.13

201.8

950.049,02

-------·----.--

·-·

--.

44,03%
----r--•- -

-

- - - - -·------ - - -

•H

40,08%

',

·····"·························-·······························•··--···, ..................................................-................................................._......................................

407.448,86
......

--

-

-

- - - - - - - - - - , --

--- . _ _

425.411,26

30,91%

730.1~4,96

76,86%

··--

Fonte: PRODOC

.
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E!11 resumo, o orçamento inicial de· US$ 25.720.791,81 foi reduzido na pri111eira r~visão para
US$ 20.134.057-,46; em 2014 e 2015 o valor passou a ser de US$ 9.633.489,23; e em 2016 a
2018 o valor de L)S$ 10.503.493,23.
·
'
·
·
• lmpende registrar que, a despeito da total execução do projetá, a redução orçamentária
ocorrida ao longo dos anos no valor de US$15.2l-7.302,58, ou seja, 59%, revela ou deficiência .
. no planejamento ou dificuldades na execução que levaram a readequaç,ão do orçamento.
S9mente ao Í.ongô do ano de 2018, quando houve á finalização do· projeto, é que. o' valor
executado reflete d previsto.
·
Conforme o Relatório de Progresso nº 6 apresentado, uma análise dos produtos e atividádes
fin·alizados induz . à constatação de que o Projeto BRA 08/012. foi implementado de forma
satisfatória frente aos objetivos · previstos. · Em que pese, tal ilação, é relevante ressalvàr as
seguintes fragilidades apontadas:
·
·
0

1) ausência de metas quantificáveis, notadamente quanto aos resultados 2 e 3, de modo a
viabilizar verificação da efetividade dos seus indicadores;
2) vulnerabilidade dos controles relacionados ao Sistema de Informações Ge,renciais de
Acompanhamento dos . Projetos - SIGAP, - pois não -apresenta atualização . das metas
quantificáveis e tampouco a aferiçâo dos indicadores de resultado; .
3) algumas atividades descritas se confundem com as atividades da própria SEDR, sobre.t udo
as que se referem a implementaçãó de· políticas p~blicas, dificultando a identificação
daquelas que foram executadas em função da atuação do Projeto ou não;
4) o Relatório çle Progrêsso não~apresenta as metas físicas anuais, o que inviabiliza a análise
dos resultados por exercício;· ·
· 5) especificamente quando ao Produto 3.7r os r~sultados apresentados pouco contribuíram
para a cumprimentos dos objetivos do Projeto BRA-08012. ·
Ainda assi111, nos seus aspectos mais r.elevantes, os predutos suportaram os ob'jetivos do Prnjeto
em 2018. Entretanto, F=onvém res~altar que a ausência de definição,' por produto; das metas
quantificáveis realizadas e da avaliação ·dos indicadores de resultado prejudica ~obremaneira a
avaliação da efetividade e, por conseguinte, das metas estabe.lecidas no pl~no de trabalho.
•

•

.

'

1

'

AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS
.
.
.

.
O projeto BRA 08/012 é executado . pela União, por meio ·da s,ecretaria de Extrativismo e

Desenvolvimento Sustentável do Mi.nistério do Meio Ambiente (SEDR/MMA), tendo a Agência
Br;:isilefra de Cooperação (ABC) como normatizadora .e promovendo o ac~,.;,panhamento externo pelo lado do .governo federal e do outro lado o Programa das Naçõ~s Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD), apoiando tecnicamente e promovendo a gestão financeira, con t ábil e
administrativa na ·implementação das ·ações. do projeto. Com .vigência, inicialmente prevista, de
10/01/2009 a 31/12/2011, o BRA/08/012 já sofreu diversas prorrogações tendo como último
prazo, até então, o diã 30/11/2018.
Na operacionalização do Projeto, · há defi~ição rormativa e contratual de papéis a serem
desempenhados pelos respons~veis e colaboradores da cooperação, sobretudo daqueles que se
referem à direção: coordenação e acompanhamento do projeto. A de·speito da falta de
10

.,

f'

I'

e

procedimento formalizado de mapeamento mensuração de riscos, a. estratégia adotada pela
Unidade executara · ao · realizar m9nitoramento in loco permite_ reduÚr/mitigar riscos que
poderiam afetar as metas pactuad_a's.
Em decorrência de nossos exames, verificamos que a Unidade de Coordenação do Projeto, nos
?eus aspectos mais relevartes, está .adequadamente estruturada para o pesfmpenho das
atividades previstas no Prodoc, mantendo controles
iriternos razoáveis
no que se refere às
'
.
' .
guestões rei.acionadas ao ambiente d.e controle, à avaliação de riscos, aos procedimentos de
controle, e à informação e comunicação. Importa ressalvar, no entanfo, deficiência no controle
'

l

· do monitoramento e avaliação das metas e indicadores de resultados.

ATENDIMENTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA CGU
Conforme escopo definido, solicitou-se o Plano de Acompanhamento ·das Observaçõ~s e das

•• 1

;

Recomendações de Auditorias Anteriores assinado pelo Diretor Nacional do Projeto, c:orr, a
posição atualizada sobre o atendimento às recomendações da CGU. Por meio do Ofício nº
433/2019-MMA, a Unidade se manifestou apresentando. o plano com apenas · par.te das
recomendações, ou seja, desatualizado. Desse modo, reiterou-se a solititação anterior, mas
ainda nãO foi disponibilizado ~ Plano. de Seguimento atuali:?;ado para análise.
Ainda assim, na avaliação considerou-se não só o exame das rotinas de acompanhamento e
atendimento das recomendações ·registradas ,no Sistema de Mon.itoramentà do Controle Interno
.
·.
\
.
...
(Monitor Web), conio .a existência de pendê~das- registradas em relatórios anteriores que
l •
pudessem impactar a gestão da unidade. Nesse sentido, verificou-se o registro de oito
recomendaç~es, das quais seis foram atenqidas pela Uni'dade e duas ainda · estão em
monitoramento .
. Quanto às recci>'mendações atendidas decorrentes . do Relatório de Auditoria 201900001constatações 1.1.8'. 2, 1.1.8.3 e 1.1.10.1- a. SDR/MMA definiu planilha éom parâmetros para
elaboração de estimativa de custos dos serviços de consultoria, 'bem como incorporou o processo
de planejamento adequado dos produtos · à serem contratados pelo projeto. Além · disso,
apresentou documentos que atestam a conformidade na entrega .de produtos definidos no .
Termo de Referência. Entretanto .cabe ressaltar que, embora atendidas P,elo controle.in1terno, há
ressalva . a possíveis verifi.cações em auditoria futuras quanto à implementação das
· recomendações.
.

.

•

1

· Relativamente às recomendações em monitoramento prov_enientes do Relatório de Auditoria ,
20B17681-. constatações 1.1.1.2 e .1.1.7.2- há pontos de manifestação recente do, g1~stor,
porém pendentes ainda de análise da CGU.

/
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AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DOS DESEMBOLSO SEGUNDO O DOCUMENTO DE PROJETO;
NORMAS E .REGULAMENIDS APLICÁVEIS

•
Em análise dos processos de concessão de diárias,. verificÕu-se que, no âmbito do l\tll'v1A, os
projetos de cooperação técnica seguem as regras da ·Portaria n" lp2, ,de 12 d~ maio de 2011, que
determina a a·plicação do Sistema de Diárias e Passagens - SDP do próprio Minist~rio, bem corno
a utilização, para ·pagamento das diárias, dos valores d'etermiriados no Óecreto n.º6.907/2009.
No tocant!;:! às aquisições de· passagens, ·~~ âmbito dos projétos de cooperação técnica, o MMA
utiliza ,o c:nirato da,Flyto ur, cuja cbnt rata~ã,o e ex~rnção é f e '.ta direta ~ente p.~IO PNU D· 1

/

Constatou-se, por amostré;)gem, que as despesaJ relacionadas a concessao de d1anas e passagens
advieram do cumprimento de atividades do ·projeto. No que se refere aos controles util izados
pelo Ministério nessas
concessões
nãoI se pode vilip.endiar fragilidades quando observadas novas
,
,
'
concessões apesar da ausência de prestação de contas das anteriores 1 em desconformidade com
a legislação. Nesse sentido,· embora conste relatório de viagem, foram constatadas as ausências
não só de bilhetes de passagens em ~lguns processos (vouchers nº.s 375807, 378884 ~ 368955),...
como também de documentos comprobatórios das despesas realizadas.

r

.

,

..

. . No que tange à contrataçã,o de consultores na modalidade .produto do Projeto· BRA 08/012,
cumpre destacar que não se verificou, por am6stragem, contratação
de pessoa física como
.
consultores do projeto.

.

Em -relaçãO aos , recursos descentralizados
. repassados pelo projeto, por meio de Acordo· de
.
Subvenção,
constatou-se
que
os
objetivos
previstos nos respectivos instrumentos de repasse
.
.
es~ão alinhados com as finalidades do Projeto previstas n0 PRODOC. Entretanto, apesar dd ·
cumprimento das metas pactuadas,· verific:ou-se deficiência de ·apoio técnlco à entidade
contratada, cujas limitações administrativas para a exe~ução, gestão e conclusão das atividades
do projeto prejudicaram não só a elaboração dos relatórios de prestação de 'contas; como a
comprovação das despesas de tal modo que a aprovação final delas decorrente encontra-se
pendente. Ainda assim, observa-se que os controles 1:1tilizados para à mo~itoramento in loco das
· atividades e para a cobrança e análise das prestações de_contas·são ràzpáveis.

.

Quanto à contratação d~ pessoa jurídica,- também vale ressaltar que os objetivo; dos projet os
previstos no PRODOC .estão compatíveis com o objeto da contratação. Os processos nº
02000.210005/2017-2!' e 02000.2.0~967/2017-23, têm como objetos sustentar o processo de
elaboração de· diretrizes para a gest~o territorial e ·ambiental de territórios quilom.bolas e sua
interface com as múdanças climáticas .Por meio da realização de oficinas formativas e
informativas. Em ambos, o processo de contratação foi conduzido pelo PNUD, portanto n,fo foi
feita avaliação quanto aos aspectos da conformidade do processo seletivo, assim, foram
analisados apenas/os aspectos que se referem aos controles utilizados ·na execução contrat ual e
à finalidade do g~sto. ·
·
'
Quanto ao processo OZ000.~1,0005/2017-21, constatou-se que os produtos ·fàram éntregues de
acordo com os fins .ajustados, porém vale destacar fragilidade no cor.itrole de recebimento das
notas fiscais -foram "atestadas" por meio de ~-mail que- ratifica a entrega do produto e aut oriza
.
"
.a liberação do pagamento-, e nos pagamentos dos produtos 2 e 3 rea.lizados antes da emissão
'. das notas fiscais. Igualmente, no que tange ao processo 02000.203967/2017-23 constata-se que,
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ainda que tent,a havido pequenos atrasos, os produ,tos f<?ram entregues conforme ajust e ' em
contrato. Porém, vale ressaltar que· todas as notas fiscais foram E!mitidas após os pagamentos.
Após as ·análises das despesas constantes de nossa amo_stra, segundo _
as informações registradas
no escopo desse relatório de auditoria, somos da opinião que, de modo. ge~al, as nqrmas ,d_o
PNUD e da legislação nacional complementar foram observadas, tendo sido os gastos realizados
P,ara Ós fins constantes do documento de Projeto.

AVALIAÇÃO DO COMBINED DELIVERY REPORT- CDR

Respeitada a limitação de escopo descrita ,na introdução deste relatório referente ·às despesas
executadas por seryiços .de/suporté do PN.UD e/ou agências c;Ja ONU, verificam·os que os valore·s
· registrados no Combined Delivery Report (CDR) d_o exercício de ·2ois são fidedignos e estão.
sustentados por docur:nentaçãoi de suporte e registros válidos, refletindo adequadamente a
1
situação financeira do projeto ao final do exercício auditado.

..
CONCLUSÃO
Os exames avaliaram os seguintes aspectos, relativos à prestação de con.tas da Secreta ria de

.

Extrativismo e Desen\lolvimento Sustentável do Ministério do Meio Ambiente (SEDR/MMÁ.):
.

'

/

'

1. Os resultados do exercício (2018) ·expressam a contribuição do Projeto, por meio do

-

'

.

alcance das metas, ind tcadores e desempen·hos segundo o Plano de Tr,al;>alho?

.

,

No qLI'e diz respeit9 ·ao ~umprimento das metas. e desempenho do Projeto em 2018,
· embora não seja p_
ossível avaliar a efetivi~ade das ações, por ausência qe indicadores de
resultado e de metas quantificáveis, tampouço' afirmar qúe produto 3.7 contribuiu de
-modo peremptôrio, conclui-se que, nos seus aspectos mais relevantes, os- produtos
analisados suportaram 0 resultado do projeto .

-2. Os

controles

internos

são.

efetiyos,

com

razoáve.1

estrutura

material/tecnológica/humana, . e gerenciam riscos que possam afetar o objetivo do
Projeto?
Quanto à efetividade ·dos controles internos, conclui-se qu~ a Unidade de Coordenação
do Projeto mantêm razoável estrutura para o desempenho e monitoramento das
atividades previstas no PRODOC, promovendo açãE:s·visando a reduzir/mitigar riscos que
poderiam afetar o cumprimento das m_etas dos planos de trabalho. Excetua-se, no·
en.tanto, ~ ausência de informações no Relatório de Progresso de metas físicas anuais .e
-

'

•

1

avaliação dos indicadores, o que inviabiliza ;3 análise~dos resultados por exercício.
3. Os 'desembolsos foram realizados em conformidade com o Documento de Projeto e as
normas e regulamentos aplicáveis, estando sustentados por adequada documentação?

13
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~

.

No que tange aos desembolsos realizados -em conformidacdes com o ·PRODOC e as normas

.

e regulamentos apltcáveis, cumpre· salient~! que garantem integridade nos seus aspectos
mais relevantes, tendo sido os gastos reali_zados para os fins constantes do documento de
Projeto. Convém lembrar, no entanto, que nas .próximas contratações os pagamentos
somente sejam realizados após ~ emissão de notas fiscais.
'
.

~

4. Os demonstrativos apresentados pelo Projeto · representam adequadamente: (i) o
seguimento das recomendações de e,çercícios anteriores? (ii) os desembolso·s no
exercício auditaç!o, representado no Combined Delivery Report - COR? ·

Em relação ao Plano de Seguimento das Recomendações convém - ressaltar que o
documento encaminhado não contempla todas as recomendações decorrentes de
auditorias anteriores, ou seja, não estáatúalizado. Por isso, embora verificado-o registro
de recomendações no Sistema Monitor Web, não foi possível avaliar'o cumprimento do
Plano na integr,alidade.
Por fim, quanto ao COR, verific~mos que os valores registra·qos no -documento são

e

fidedignos. estão susteii'tados por documentaçã'o de suporte e r~gis.tros vé1ilidos,
refletindo adequadamente a situaçã·o financeira do projeto aq final do. exercício
auditadd.

~Brasília, 29 de março de 2019.

\

Auditor Federal de F -~

-

'contr~le

Relatório supervisionado e·aprovado por:

-~

-

Leandro de Freitas Rocha
1 .
· Auditor Federal de Finanças e Controle.

'
Coorde.nador-.Geral
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ANEXOS
/

· 1.-

MAN.IFESTAÇÃO DA
UNIDADE EXAMINADA
E ANÁLISE DA EQUIPE-DE
AUDIT,ORIA
.
.
.

Encaminhado o Relatório Preliminar à Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento Ru~al
Sustentável do Ministério do Meio Ambiente (SEDR/MMA), a manifestação enviad·a por meio.de
e-mail dia 05/04/2019 apre~entoú a seguinte consideração:
.
"Em atendimento à solicitação de manifestação acerca do Relatório Preliminar d9 equipe de
auditoria, do P·r ojeto PNUD BRA/08/012, venho informá-la, em nome, do c.hefe da Divisão de
Cooperação Técnica, da Secretaria de Qualidade Ambiental/DICT/SQA/MMA, Antônio All berto
Silva, que ela ocorrerá após o recebimento e análise do Relatório Final."·
•

.

1

.'

I
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Parecér:201802102
Unidade Auditada: . Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável do
Ministério do Meio Ambiente (SEDR/MMA)

Ministério Superaris~r: Ministério do Meio Ambiente
Município/UF: BRASÍLIA-DF
Exércício: 2018 '
. \
Autoridade ·supervisora-:
.' .

'

\

Ao Senhor Diretor Nacional do Projeto BRA/08/0.12
Examinamos a demonstração Declâração de Despesas (Combined D~livery Report By
ProJett - CDR) correspondente ao Projeto Programa de Apo'io ao Agroextrativismo e aos
Povos e Comunidades Tradicionais BRA/08/012 para o exercício de 2018.
/

Opinião sobre a Declaração de Despesa {CDR)
.

I

1

/

Em nossa opinião, a Declaração de Despesas (CDR) anexa ap-re~enta de forma justa, ern
todós os aspectos relevantes, as despesas de US$730.194,96 incorridas pelo Projeto
. Pr~grama de Apoio ·ao Agroextrativismo e aos Povos e Comunidades Tradicionais BRA/08/012 durante o exercício d~--2018, de acordo com o critério contábil de caixa
descrito em Nota Explicativa. Essas despesas: (i) foram realizadas para os fins aprovados
do projeto; (ii) estão em conformidade com os regulamentos e reg.ras, políticas e
procedimentos relevantes do PNUD; e (iii) se encontram suportadas por vouchers
devidamente aprovados e outros documentos comprobatórios.

.

.

Base para opinião
.

/

'

.

Nossa a'uditoria foi conduzida de acordo COITJ as Normas Internacionais de Auditoria
(ISA), emitidas pela Federação Internacional de Contadores (IFAC),. e os requerimentos
~specíficos do Programa das Nações Unidas para o D~senvolvimento - PNUD .' Nossas
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir
intitulada /IR~sponsabl!idades' dos auditores pela auditoria". ~omos independentes em
·relação ao Projeto auditado, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Conduta Profissional do Servidor da · CGU, e cumprimos com as demais

responsabilidades. definidas nesse Código .' Acreditamos que a evidência. de auditoria
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião de auditoria .

Responsabilidades do PNUD pela demonstração finan.ceira e responsabilidade da
Unidade E><ecutora pela governança do Projeto

A governança do Projeto é de responsabilidade da unidade executara, e0mo gerente do
P.rojeto, cabendo ao Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) a
responsabilidade pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
financeiras, ratificadas pela unidade executara. ·O PNUD tampém é responsável 'pelo
..
.
'
t
estabelecimento · das diretrizes para elaboração da demonstração Declaração de
Despesas, (CDR), o que inclui determ.inar ·que o critério de caixa, constitui uma base
contábil I aceitável nas circ1.mstâncias, e pelos controles internos julgados como
necessarios para permitir a elaboração dessas demonstrações financeiras livres de
distorção relevante, independent~mente se cau~ada por fraude ou erro.

Responsabilidades dos auditores
pela auditoria
.(

'
'

J

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que a Declaração , de Despesas está
livre de distorção relevante, independentemente se sausada por fraude ou erro, e emit.i r
relatório ·de aµditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável. é um alto nível de
1
segurança, mas não 'é uma !garantia de . que uma auditoria realizada
de acordo co·m as
.,
normas internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes
existentes. As dist9rções podem ser decorrentes dé fraude ou erro e são consideradas
r~levantes quando, individüalmente ~u em conjuhto, possam infl~enciar, dentro de L!ma
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base .nessa
demonstraçãó.

Como parte da auditoria de acordo com as normàs de auditoria, nós ex_ercemos
julgamento profissional e mantemos o ceticism9 profissional durante toda a auditoria. ,
Nós também:
•

Identificamos e avaliãmos os riscos de distorção · relevante na Declaração de
Despesas, indepen'dentemente se causada por fraude . ou erro, plaffejamos 1e
executamos pr.o cedimentos de auditoria que respdndam a esses ri~cos e obtemos
evidência de auditoria que seja suficiente e apropriada para fornec'er uma base para
a opinião do auditor. O risco de não se detectar uma distor:ção r:elevante resultante
de fraude é maior que aquele de se detectar uma distorção relevante resultante de
erro, u,ma vez que a fraude pode envolver conluio, falsificação, omissões
in~encionais, falsas declarações ou transgressão dos controles internos.
• Obt~mos ent~ndimento dos controles internos relevant~s para a auditoria para
planejar procedimentos de auçfüoria que são apropriados. nas circúnstâncias, m~s
não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia des.ses controles internos ·
. da entidade.
.
'-

.1

..,

No~ comunicamos com os responsáveis pela governança sobre, entre outros assuntos,
o escopo planejado, o cronograma e os achados significativos da auditoria, incluindo
qu,a isqlier deficiências significativas no controle interno qóe ic;ientificamos dura·n t~ a
auditoria.

Parágrafo(s) de ênfase(s) e outros assuntos: chamamos atenção para o seguinte: ,

Ênfase:
•

I

•

e

Base de elaboração
apres~ntação das demonstrações financeiras: nota
explicatiya descreve,a base qe elaboraçã9 e apresentação dess~s demo9strações
financeiras; elaboradas para auxiliar a administração do Projeto/Programa a
demonstra~ o cumprimento ·das disposições do Projeto de Cooperação Técnica
acima mencionado. Con~equentemente, as demonstrações financeiras podern
não servir para outras finalidades.
·
Limitação de Escopo: Destaca-se que do valor total do COR que co11sta do

parágrafo de opinião, foram .excluídas do âmbito desta auditoria despesas no
mont-ante de US$ 553. 061,10 que se .referem .a gastos feitos .:pelo PNUD como '
parte dos serviços de suporte direto ou, ainda, de agências ONU, conforme item
4 do Termo de Referência. Essa limitação de escopo não é uma·razão válida para
os auditores em,itirem uma opinião qualifica.da sobre o COR.

Brasília, · · de março de 2019.
r
•/

~ole

'

1

Relatório supervisionado e aprovado po r:

.,

,I

/

I

Lean~

s Rocha
/

Auditor Federal de Finanças e Controle
Coordenador-Geral

•
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• UN Development Programme
Repor\ 10:
unglcdrb
Select ion Criteria :
Business Unit:
BRA10
Period :
Jan-Dec (2018)
Selected Project ld :
00051273
Selected Fund Code
ALL
Selected Dept. IDs :
ALL
Selected Outputs :
A LL
ProiectJd : 00051273 BRA/08/012 Proa Aooio Aaroextr
Output # : 00063772 BRA/08/012 Traditíonal communí

T
Activity : ACTIVITY1

Period:
lmpl. Partnel' :
Lotatlon:

Govt Exp

UNDP Exp

Jan-Dec 120181
00441 Ministério do Meio Ambiente
Brazil
UN Agencies Exp

Total Expl

(1. INICIATIVAS DE CAPAC ITAÇÃO)

Fund : 30071 (Programme Cost Sharing GOV1)

71305
716 20
73505
75105
75110
76135

- Local Consult.-Sht Te rm-Tech
- Daily Subsistence Allow-Loca l
- Reimb to UNDP for Supp Srvs
- Facilities & Admin - lmplement
- Facilities & Admin - Services
- Realized Gain

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
6,056.35
800.00
205.70
137.13
- 209.26

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
6,056.35
800.00
205.70
137.13
- 209.26

Total for Fund 30071

0.00

6,989 .92

0.00

6,989.92

Total for Activity ACTIVITY1

0.00

6,989 .92

0.00

6,989.92

0. 00
0.00
0.00
0.00
0.00

338.1 O
- 93 .69
11 ,220.56
246 ,181 .39
7,729.40
5,152.94

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

338 .10
- 93 .69
11 ,220.56
246,181.39
7,729.40
5,152.94

Total for Fund 30071

0.00

270,528.70

0.00

270,528.70

Total fo r Activity ACTIVITY2

0.00

270,528.70

0.00

270,528.70

21 ,786.41
- 1,275 .39
149,081 .80
151 ,764 .61
63 ,149.04
12 ,944.34
8,629 .56
46 ,971.21
224.01
- 572.25

0.00
0.00
0.00

21 ,786.41
- 1,275 .39
149 ,081 .80
151,764.61
63 ,14904
12 ,944.34
8,629 .56
46 ,971.21
224.01
- 572.25

Activity : ACTIVITY2

(2. CADE IAS PROD MERC INICIATIVA)

Fund: 30071 (Programme Cost Sharing GOV1)

71405
71610
71620
72115
75105
75110

- Service Contracts-lnd ividua ls
- Travei Tickets-Loca l
- Daily Subsistence Allow-Loca l
- Svc Co-Natural Resources & Env
- Facilities & Admin - lmplement
- Facilities & Admin - Services

A cti v ity : ACTIVITY3

o.ao

(3 . POLÍTICAS PÚBLIC SUST ENTA)

Fu nd: 30071 (Programme Cost Sharing GOV1)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech
71610 - Travei Tickets-Loca l
71620 - Daily Subsistence Allow-Loca l
72115 - Svc Co-Natu ral Resources & Env
7261 O - Micro Capital Grants-Credit
75105 - Facilities & Adm in - lmplement
7511 O - Facilities & Adm in - Services
75708 - Learn ing - subcontracts
76125 - Rea lized Loss
76135 - Rea lized Gain

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

o.ao

0.00

o.ao
o.ao

o.ao

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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UN Development Programme
Report ID : unglcdrb

Page 2 of 4
Run Time: 05-02-2019 12:02:32

Proiect ld: 00051273 BRA/08/012 Proa Aooio Aaroextr
Output# : 00063772 BRA/08/012 Traditional communl

L

Period:
lmpl. Partner :
Location :

Jan-Dec (20181

00441 Ministério do Meio Ambiente
Brazil

- -~G
~o~v~t =E=x~
p _ _~U
~N
~D
~P
- =
E~
XP~ - -~ U~N~A~g,~e~n=c=
ie~s~E=x~p _ _ _ _ _ __

Total EX!!_

Total for Fund 30071

0.00

452,703.34

0.00

452,703.34

Total for Activity ACTIVITY3

0.00

452,703.34

0.00

452,703.34

0.00
0.00
0.00

-25 .72
- 0.77
-0.51

0.00
0.00
O.DO

-25.72
-0 .77
- 0.5 1

Total for Fund 30071

0.00

- 27 .00

0.00

-27.00

Total for Activity ACTIVITY4

0.00

- 27.00

0.00

- 27 .00

Total for Output : 00063772

0.00

730,194.96

0.00

730 ,1 94 .96

Activity : ACTIVITY4

(4. NOVO MODELO APOIO AO AGROEX)

Fund : 30071 (Programme Cost Sharing GOV1)

71620 - Daily Subsistence Allow-Local
75105 - Facilities & Admin - lmplement
75110 - Faciliti es & Ad min - Services

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -·---- - - - -- - - - - - - - - - -

! Project To_ta_ l :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _º_·º_º___13_0_._19_4_.9_s_ _ _ _ _ _ _º_·º_º__________1_3_0_,1_9_4._9_6 ~

Signed By.

Date :

Signed By :

Date :

22t2d2tJl9
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Selection Criteria :
Business Unit : BRA10
Period:
Jan-Dec (2018)
Selected Project ld :
00051273
Selected Fund Code
ALL
Selected Dept. IDs :
ALL
Selected Outputs :
ALL

Period:

Pro·ect ld : ALL
Output# : ALL

Govt Exp

48801 - Brazil - Central

Jan-Dec 2018

lmpl. Partner :
Locatlon:

O.DO

UNDP Exp

730 ,194.96

UN Agencies Exp

O.DO

r,.,J
730 ,194.96

Combined Delivery Report by Activity

• ' UN Development Programme
Report 10: unglcdrb

Page 4 of 4
Run Time: 05-02-2019 12 :02:35

Funds Utllization
Sêlection Criteria :
Business Unit:
BRA10
Period :
Jan-Dec (2018)
Selected Project ld :
00051273
Selected Fund Code
ALL
Selected Dept. IDs :
ALL
Selected Outputs :
ALL
Project/Award: 00051273

BRA/08/012 Prog Apoio Agroextr

00063772

lmpl. Partner :00441 Ministério do Meio Ambiente-

Period: As Of Dec31,2018

------·----~
UNDP AMOUNT

Oulslanding NEX advances

0.00

Undeprecialed Fixed Asseis

0.00

Unamortized lnlangible Asseis

0.00

lnvenlory

0.00

Prepaymenls

0.00
12,050.16

Commilmenls

Observação: O PNUD utiliza o regime de
caixa como critério contábil.

1

DADOS DE AUDITORIA E OBSERVAÇOES

/

:rabeia 1 ·- Certificação do CDR

Combined Delivery Report (CDR) do PNUD
Referente a 31 de dezembro de 2018

', _
~

Montante
Auditado e
Certificado (USD)

No. do Atlas

~rojeto

/

Parecer da Auditoria

.
BRAoS/012 - Apoio ao
Agroextrativismo e aos Povos e
Comunidades Tradicionais

-

Project: 00051273
· Output: 00063772

730,194.96

Montante total da
qualificação da Opinião
de Auditoria

.

Razões de qualificação da Opinião de
Auditoria e detalhamento do Impacto
Financeiro Líquido (USD)

Observações que impactaram na qu~lificação
da Opinião de auditoria

'

·Sem ressalva

N/A

\

N/A

N/A

'

-

!

-

,.

-

-

'

Tabela 2 - Certificação do Demonstrativo de Posição de Caixa
.

.

Relatório de Posição de Caixa

Projeto

-

Valor do Relatório de Posição de

No.doAtlàs

Caixa

Referente a 31/12/2018 (USD)
BRA_oS/012 -Apoio ao Agroextrativismo e aos Povos e
Comunidades Tradicionais

'

Project: 00051273
·output: 00063772

'

N/A

.

'

'

Parecer da Auditoria sobre o Relatório
de Posição de Caixa

Montante Total da Qualificação (\JSD)

N/A- Modalidade de ad iantamento de
fundos do PNUD àÀgência Executora
não foi utilizada no período examinado.

N/A

.

Tabela 3 - Certificação do Demonst rativo de Bens e Equipamentos

.

,.

-

.

\

.

-

Projeto

Valor dos Bens e Equipamentos
Referente a 31/12/2018 .
(cumulativo desci e o início do
Projeto) (USD)

No. do Atlas
.

BR.Ao~/012 -Apoio a_o Agro extrativismo e aos Povos e
Comunidades Tradicionais
'

'

Relatório de Bens e Equipamentos

~

.

N/A

<

..

Montante Total da qualificação do
Demonstrativo de Bens e Equip~mentos
(USD)

Parecer da ~uditoria sobre o
Demonstrativo de Bens e
Equipamentos

N/A

Project: 00051273
Output: 00063772
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Tabela 4-0bservaçõ~s e Recomendações da auditoria d? ano fiscal em ei:came
..

·Projeto

No. Atlas

Item
1

BRAoB/012 -Apoio ao
Agroextrativismo e aos Povos e
Comunidades Traàicionais

1

Recomendação

A

:j

d A d't '.
Risco
rea e u I ona · (Severidade)

I

'
Comentários do Gestor e/ou
do PNUO

1

Project: 00051273
Out put: 00063772

-

Constatações da Aud_itoria

..

..

. '

1

Sem constatações

l

~

/

.

-

,

;,,!{~
Celso la ~otta Jtguiar
. Chefe de Divisão
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