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GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA No- 2.042, DE 2 DE OUTUBRO DE 2017

O MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁ-
RIA E ABASTECIMENTO, EM EXERCÍCIO, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição,
e considerando o previsto nos arts. 17 e 19 da Instrução Normativa
Conjunta MP/CGU nº 1, de 10 de maio de 2016, e da Portaria
Ministerial nº 705, de 7 de abril de 2017, e o que consta no Processo
nº 21000.020572/2017-31, resolve:

Art. 1º Fica instituída a Política de Gestão de Riscos e
Controles Internos - PGRCI do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento - MAPA, na forma constante do Anexo a esta Por-
taria.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

EUMAR ROBERTO NOVACKI

ANEXO

POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES IN-
TERNOS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E
A B A S T E C I M E N TO

CAPÍTULO I
DA FINALIDADE E APLICAÇÃO
Art. 1º A Política de Gestão de Riscos e Controles Internos

- PGRCI tem por finalidade estabelecer os princípios, diretrizes e
responsabilidades a serem observados e seguidos para sua imple-
mentação no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento -
M A PA .

Art. 2º A PGRCI e suas eventuais normas complementares,
metodologias, manuais e procedimentos aplicam-se aos órgãos de
assistência direta e imediata do Ministro de Estado, aos órgãos es-
pecíficos singulares e unidades descentralizadas do MAPA, abran-
gendo os servidores, prestadores de serviço, colaboradores, estagiá-
rios, consultores externos e quem, de alguma forma, desempenhe
atividades neste Ministério.

CAPÍTULO II
DISPOSIÇÕES GERAIS
Dos Conceitos Gerais da Política de Gestão de Riscos e

Controles Internos do MAPA
Art. 3º Para os efeitos desta Política, entende-se por:
I - accountability: conjunto de procedimentos adotados pelo

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e pelos indi-
víduos que o integram para evidenciar as responsabilidades inerentes
a decisões tomadas e ações implementadas, incluindo a salvaguarda
de recursos públicos, a imparcialidade e o desempenho;

II - atividades de controles internos: são as políticas e os
procedimentos estabelecidos e executados para mitigar os riscos que
a organização tenha optado por tratar. Também denominadas de pro-
cedimentos de controle, devem estar distribuídas por toda a orga-
nização, em todos os níveis e em todas as funções. Incluem uma
gama de controles internos da gestão preventivos e detectores, bem
como a preparação prévia de planos de contingência e resposta à
materialização dos riscos;

III - controles internos da gestão: conjunto de regras, pro-
cedimentos, diretrizes, protocolos, rotinas de sistemas informatizados,
conferências e trâmites de documentos e informações, entre outros, de
forma integrada pela direção e pelo corpo de servidores das or-
ganizações, destinados a enfrentar os riscos e fornecer segurança
razoável para a consecução da missão do Ministério;

IV - economicidade: aquisições dos insumos necessários rea-
lizadas na quantidade e qualidade adequadas, entregues no lugar certo
e no momento preciso, ao custo mais baixo;

V - eficácia: cumprimento de objetivos imediatos, traduzidos
em metas de produção ou de atendimento, de acordo com o es-
tabelecido no planejamento das ações;

VI - eficiência: consumo mínimo de recursos para alcançar
uma certa quantidade e qualidade de resultados, ou alcance máximo
de resultado com uma dada qualidade e quantidade de recursos em-
pregados;

VII - efetividade: alcance de resultados pretendidos a médio
e longo prazo, produzindo impacto positivo e resultando no cum-
primento dos objetivos das organizações;

VIII - governança: combinação de processos e estruturas
implantadas pela alta administração do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, para informar, dirigir, administrar e mo-
nitorar suas atividades, com o intuito de alcançar os seus objetivos;

IX - governança no setor público: compreende essencial-
mente os mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em
prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão, com
vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de
interesse da sociedade;

X - método de priorização de processos: classificação de pro-
cessos baseadas em avaliação qualitativa e quantitativa, visando ao es-
tabelecimento de prazos para a realização de gerenciamento de riscos;

XI - monitoramento: componente do controle interno que
permite avaliar a qualidade do sistema de controle interno ao longo
do tempo;

XII - plano de implementação de controles internos da ges-
tão: documento elaborado pelo gestor para registrar e acompanhar a
implementação de ações de tratamento a serem adotadas em resposta
aos riscos avaliados;

XIII - política de gestão de riscos e controles internos da
gestão: declaração das intenções e diretrizes gerais do Ministério
relacionadas a riscos e controles;

XIV - risco: possibilidade de ocorrer um evento que venha a
ter impacto no cumprimento dos objetivos, sendo medido em termos
de impacto e de probabilidade; e

XV - unidades instrumentais de integridade: as ações de
correição, ouvidoria, ética, transparência, comunicação institucional e
capacitação técnica sobre o tema.

CAPÍTULO III
DOS OBJETIVOS E PRINCÍPIOS
Seção I
Dos Objetivos
Art. 4º - A Política de Gestão de Riscos e Controles Internos

do MAPA, além do previsto no art. 15 da IN Conjunta MP/CGU nº
01, de 10/5/2016, tem por objetivos:

I - apoiar a consecução da missão e o alcance da visão de
futuro à continuidade e à sustentabilidade institucional, por meio dos
indicadores que mensuram os objetivos estratégicos do Ministério;

II - proporcionar a eficiência, eficácia e a efetividade ope-
racional, mediante execução ordenada, ética e econômica dos pro-
cessos de trabalho;

III - assegurar:
a) que as informações produzidas sejam íntegras e confiáveis

à tomada de decisões, ao cumprimento de obrigações de transparência
e à prestação de contas;

b) a conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis,
incluindo normas, políticas, programas, planos e procedimentos de
governo e do próprio Ministério;

c) que os responsáveis pela tomada de decisão, em todos os
níveis do órgão, tenham acesso tempestivo a informações suficientes
quanto aos riscos aos quais está exposto, igualmente dos controles
internos existentes;

d) a preservação da integridade do Ministério a partir da
adoção de medidas céleres de identificação e punição dos respon-
sáveis por desvios de conduta e irregularidades; e

e) o cumprimento dos padrões de comportamento esperados
dos agentes públicos na condução de suas atividades cotidianas, no
relacionamento com cidadãos, com o setor privado e com grupos de
interesses;

IV - agir buscando a economicidade, eficiência, eficácia e
efetividade nas atividades desempenhadas;

V - aumentar a probabilidade de alcance dos objetivos do
órgão, reduzindo os riscos a níveis aceitáveis; e agregar valor à
organização por meio da melhoria dos processos de tomada de de-
cisão e do tratamento adequado dos riscos e dos impactos negativos
decorrentes de sua materialização;

VI - promover uma cultura institucional focada no respeito
às leis e princípios da Administração Pública;

VII - fomentar a cultura de decisões baseadas na gestão de
riscos e no comprometimento público com a ética e a integridade em
todos os níveis do Ministério; e

VIII - fortalecer os mecanismos de comunicação com os
públicos externo e interno, estimulando a construção de canais es-
pecíficos para recebimento de insumos com vistas à implementação
de melhorias e obtenção de informações sobre desvios de conduta e
ilegalidades.

Seção II
Dos Princípios
Art. 5º As atividades de gestão de riscos e controles internos

de gestão nas Unidades do MAPA, bem como seus instrumentos
resultantes, devem guiar-se pelos seguintes princípios:

I - aderência à integridade e aos valores éticos;
II - objetivos estratégicos como fonte de informação primária

que possibilita a eficaz gestão de riscos e melhoria dos controles
internos da gestão a fim de que os resultados gerados contribuam para
a retroalimentação do planejamento estratégico, na tomada de de-
cisões e na melhoria contínua dos processos organizacionais;

III - utilização de informações relevantes e de qualidade para
apoiar o funcionamento dos processos de mapeamento de riscos e
implementação ou melhoria dos controles internos da gestão;

IV - adequado suporte de tecnologia da informação para
apoiar os processos de mapeamento de riscos e a implementação ou
melhoria dos controles internos da gestão;

V - envolvimento de toda a organização, especialmente da
Alta Administração, com vistas a disseminação e fortalecimento da
cultura e da valorização da gestão de riscos e dos controles in-
ternos;

VI - realização de avaliações periódicas para verificar a efi-
cácia dos controles internos da gestão, compartilhando os resultados
aos responsáveis pela adoção de ações corretivas, inclusiva a alta
administração;

VII - gestão de riscos de forma sistemática, estruturada e
oportuna, subordinada ao interesse público;

VIII - estruturação do conhecimento e das atividades em
metodologias, normas, manuais e procedimentos;

IX - aderência dos métodos e modelos de gerenciamento de
riscos às exigências regulatórias;

X - estabelecimento de níveis de exposição a riscos ade-
quados bem como desenvolvimento e implementação de atividades de
controles internos que contribuam para a obtenção desses níveis;

XI - estabelecimento de procedimentos de controle interno
proporcionais ao risco, observada a relação custo-benefício, e des-
tinados a agregar valor à organização;

XII - definição dos responsáveis pela gestão de riscos e
implementação ou melhoria de controles internos da gestão no âmbito
do Ministério;

XIII - mapeamento das vulnerabilidades que impactam os
objetivos, de forma que sejam adequadamente identificados os riscos
a serem geridos;

XIV - identificação e avaliação das mudanças internas e
externas ao órgão que possam afetar significativamente os controles
internos da gestão; e

V - comunicação do resultado da avaliação dos controles
internos da gestão aos responsáveis pela adoção de ações corretivas,
incluindo a alta administração.

CAPÍTULO IV
DA GESTÃO DE RISCOS
Seção I
Dos Conceitos
Art. 6° Os termos utilizados no gerenciamento de riscos

pelas Unidades Administrativas do MAPA serão:
I - risco inerente: risco a que uma organização está exposta

sem considerar quaisquer ações gerenciais que possam reduzir a pro-
babilidade dos riscos ou seu impacto;

II - risco residual: risco a que uma organização está exposta
após a implementação de ações gerenciais para o tratamento do ris-
co;

III - apetite a risco: nível de risco que o MAPA está disposto
a aceitar;

IV - consequência: resultado de um evento que afeta positiva
ou negativamente os objetivos do Ministério;

V - impacto: efeito resultante da ocorrência do evento;
VI - incerteza: incapacidade de saber com antecedência a

real probabilidade ou impacto de eventos futuros;
VII - mensuração de risco: processo que visa a estimar a

importância de um risco e calcular a probabilidade de sua ocor-
rência;

VIII - nível de risco: magnitude de um risco, expressa em
termos da combinação de suas consequências e probabilidades de
ocorrência;

IX - avaliação de risco: processo de identificação e análise
dos riscos relevantes para o alcance dos objetivos do Ministério e a
determinação de resposta apropriada;

X - fator de risco: evento ou condição geradora do risco;
XI - processo de gestão de riscos: aplicação sistemática de

políticas, procedimentos e práticas de gestão e de comunicação com
partes interessadas em assuntos relacionados a risco;

XII - gerenciamento de riscos: processo para identificar, ava-
liar, administrar e controlar potenciais eventos ou situações, para
fornecer razoável certeza no alcance dos objetivos do Ministério,
composto pelas seguintes etapas:

a) identificação de riscos: processo de busca, reconhecimento
e descrição de riscos, que envolve a identificação de suas fontes,
causas e consequências potenciais, podendo envolver dados histó-
ricos, análises teóricas, opiniões de pessoas informadas e de espe-
cialistas, e as necessidades das partes interessadas;

b) análise e avaliação dos riscos: a análise trata do en-
tendimento das causas e consequências imediatas. Enquanto a ava-
liação é realizada sob duas perspectivas - probabilidade e impacto - e,
geralmente, utiliza uma combinação de métodos qualitativos e quan-
titativos;

c) tratamento de riscos ou resposta a risco: qualquer ação
adotada para lidar com risco, podendo consistir em: aceitar, transferir
ou compartilhar, evitar e mitigar:

i) aceitar o risco por uma escolha consciente;
ii) transferir ou compartilhar o risco a outra parte;
iii) evitar o risco pela decisão de não iniciar ou descontinuar

a atividade que dá origem ao risco; ou
iv) mitigar ou reduzir o risco diminuindo sua probabilidade

de ocorrência ou minimizando suas consequências; e
d) monitoramento: consiste nas atividades de controle, como

políticas e procedimentos que contribuem para assegurar que as res-
postas aos riscos sejam executadas;

XIII - proprietário do risco: pessoa ou entidade com a res-
ponsabilidade e a autoridade para gerenciar o risco;

XIV - tolerância ao risco: é o nível de variação aceitável
quanto à realização de um determinado objetivo. Podem ser men-
suradas e, freqüentemente, com as mesmas unidades de medida apli-
cadas às metas dos objetivos associados;

XV - probabilidade: possibilidade de ocorrência de um even-
to; e

XVI - severidade: impacto que o processo sofrerá quando da
ocorrência do risco.

Seção II
Da Tipologia
Art. 7º A tipificação de riscos visa assegurar padronização e

normalização da linguagem de gestão de riscos no âmbito institu-
cional. No tocante aos riscos do MAPA, destacam-se:

I - riscos ambientais: eventos associados à inadequada gestão de
questões ambientais, que possam impactar recursos naturais, em virtude
da disposição inadequada de resíduos, defensivos agrícolas, pesticidas e
correlatos, ou do manejo inadequado do solo, de aquíferos e afins;
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II - riscos climáticos: por condições meteorológicas adversas
ou inesperadas (temperatura altas e baixas, secas, excesso hídrico,
geadas, granizos etc);

III - riscos financeiros ou orçamentários: eventos que podem
comprometer a capacidade do MAPA de contar com os recursos
orçamentários e financeiros necessários à realização de suas ativi-
dades, ou eventos que possam comprometer a sua própria execu-
ção;

IV - riscos fitossanitários: probabilidade do ingresso e di-
fusão de uma praga e magnitude do dano que representa para a o
patrimônio vegetal e agrícola do país ou de uma região;

V - riscos sanitários: probabilidade do ingresso e difusão de
um patógeno e magnitude do dano que representa para a o patrimônio
pecuário ou para a saúde pública do país ou de uma região;

VI - riscos de fraude econômica: probabilidade de ocorrência
e magnitude de dano à economia popular, decorrente de não con-
formidade deliberada de alimentos, insumos agrícolas ou pecuários,
animais ou plantas;

VII - riscos de imagem/reputação do órgão: eventos que
podem comprometer a confiança da sociedade (ou de parceiros, de
clientes ou de fornecedores) em relação à capacidade do órgão ou da
entidade em cumprir sua missão institucional;

VIII - riscos legais: resultam da inabilidade ou indisciplina
institucional para cumprir alterações normativas legais ou infra legais,
nacionais ou supranacionais, como também de alterações legislativas
ou normativas que podem comprometer as atividades institucionais;
e

IX - riscos operacionais: eventos que podem afetar as ati-
vidades do órgão, normalmente associados a falhas, deficiência ou
inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e siste-
mas.

Seção III
Das Diretrizes
Art. 8º São diretrizes para a gestão de riscos:
I - o gerenciamento de riscos será integrado aos processos de

planejamento, orçamento e demais processos de trabalho nos dife-
rentes níveis organizacionais e será liderado pela alta administração
do órgão;

II - a medição do desempenho da gestão de riscos será
realizada mediante atividades contínuas ou de avaliações indepen-
dentes ou a combinação de ambas;

III - o modelo de gestão de riscos do MAPA deve será
estruturado com base nos conceitos, diretrizes e princípios do Com-
mittee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission -
COSO; da Instrução Normativa Conjunta nº 1, de 10 de maio de 2016
- Controladoria-Geral da União e Ministério do Planejamento, De-
senvolvimento e Gestão; e da Norma internacional NBR ISO
31.000:2009 - Gestão de Riscos: Princípios e Diretrizes;

IV - o instrumental a ser utilizado para aplicação e mo-
nitoramento da gestão de risco partirá, principalmente, das ferra-
mentas disponibilizadas pelo Órgão Estruturante do Governo Federal;
e

V - o desenvolvimento contínuo dos agentes públicos em
gestão de riscos será realizado por meio do Plano Anual de Educação
Continuada.

CAPITULO V
DOS CONTROLES INTERNOS DA GESTÃO
Seção I
Das Diretrizes
Art. 9° São diretrizes para os controles internos da gestão do

M A PA :
I - a implementação dos controles internos da gestão deve

ser integrada às políticas, planos, programas, ações, sistemas, recursos
a serem executadas pelos agentes públicos que exercem cargo, função
ou emprego no MAPA, projetados para fornecer segurança para a
consecução dos objetivos institucionais;

II - a definição e operacionalização dos controles internos da
gestão devem considerar os riscos internos e externos que se pretende
gerenciar, tendo em vista a mitigação da ocorrência de riscos ou
impactos sobre os objetivos institucionais do Ministério;

III - a implementação dos controles internos da gestão deve
ser efetiva e compatível com a natureza, complexidade, grau de im-
portância e riscos dos processos de trabalho;

IV - os controles internos da gestão devem ser baseados
principalmente no modelo de gerenciamento de riscos; e

V - a alta administração deve criar condições para que a
implementação de procedimentos efetivos de controles internos que
integrem as práticas de gestão de riscos.

CAPÍTULO VI
DOS RISCOS À INTEGRIDADE
Art. 10. A gestão de riscos à integridade do MAPA estará

assentada na diretriz fundamental de apetite zero a riscos desta na-
tureza, implementando controles internos da gestão que viabilizem a
ação preventiva aos atos tipificados como desvios de conduta, frau-
des, irregularidades e conflitos de interesses, em qualquer instância
administrativa.

Art. 11. O Plano de Integridade do MAPA deverá consignar
prazos para elaboração do Quadro de Mapeamento de Riscos à In-
tegridade, a partir das avaliações de riscos realizadas em cada Uni-
dade Administrativa, dentro do processo ordinário previsto pela IN
Conjunta MP/CGU nº 01, de 2016, cujo resultado que deverá con-
templar as ações e medidas de prevenção destacadas no art. 3º da
Portaria CGU nº 784, de 2016, com o mínimo compromisso de:

I - padrões de ética e de conduta;
II - política de transparência ativa das informações sob tutela

das Unidades Administrativas do MAPA e institucionalização de ca-
nais de denúncias e de fluxos internos para seu tratamento;

III - ações de comunicação, cursos e treinamentos efetivos
para disseminação das normas e conteúdos;

IV - implementação e melhoria de controles internos, pro-
cedimentos e instâncias responsáveis pelas ações de responsabilização
disciplinar; e

V - implementação de outras ações de remediação neces-
sárias que contemplem o constante aprimoramento dos processos de
trabalho.

Parágrafo único. O Plano de Integridade - instrumento pre-
visto na Portaria MAPA nº 705, de 07 de abril de 2017, na qualidade
de instrumento de materialização das ações de integridade no do
Ministério, deverá ser elaborado com a seguinte estrutura:

a) ações Imediatas nas Unidades Instrumentais de Integri-
dade - Implementação de ações e estrutura funcional, com vistas a
assegurar a efetividade das ações;

b) ações mediatas de médio prazo - aprimoramento dos flu-
xos nas Unidades Instrumentais de Integridade do MAPA, buscando a
melhoria da qualidade das ações de integridade, bem como a máxima
eficiência e efetividade de resultados; e

c) ações mediatas de longo prazo - inserida na política de
mapeamento de riscos, levando em consideração as medidas de in-
tegridade existentes e seu grau de maturidade, com a finalidade de
identificar vulnerabilidades, relevância para fins de atuação e propor
medidas para resposta ao risco, com vistas a sua mitigação.

CAPÍTULO VII
DAS COMPETÊNCIAS, RESPONSABILIDADES E INS-

TÂNCIAS
Seção I
Competências e Responsabilidades para a efetivação da Ges-

tão de Risco
Art. 12. São instâncias operacionais e de supervisão da im-

plementação da PGRCI do MAPA:
I - Comitê de Governança, Risco e Controle - CGRC;
II - Subcomitê de Riscos e Controles Internos - SRCI; e
III - Unidades Gestoras de Riscos e Controles Internos -

UGRCI.
Parágrafo único. Atribuir ao Comitê de Governança, Riscos e

Controle (CGRC/MAPA) a competência para a publicação de normas,
manuais e procedimentos que devem ser cumpridos pelas Unidades
Administrativas envolvidas em todas as fases da implementação da
política de gestão de riscos e controles internos da gestão no âmbito
desta Pasta.

Seção II
Das Instâncias de Supervisão e Operacionais
Art. 13. As Instâncias Supervisão e Operacionais de têm

como função apoiar e orientar os diversos níveis hierárquicos do
MAPA e seus órgãos específicos no objetivo de integrar as atividades
de Gestão de Riscos, de Controles Internos da Gestão e Riscos à
Integridade nos processos da organização.

Art. 14. Integram a estrutura de Gestão de Riscos e de
Controles Internos da Gestão do MAPA:

I - Comitê de Governança, Risco e Controle - CGRC;
II - Subcomitê de Riscos e Controles Internos - SRCI; e
III - Unidades Gestoras de Riscos e Controles Internos -

UGRCI.
Seção III
Das composições
Art. 15. O CGRC, constituído pela Portaria n° 276, de 02 de

fevereiro de 2017, em consonância com o disposto nos artigos 22 e
23 da Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 01, de 10 de maio
de 2016 é presidido pelo Secretário-Executivo, composto pelo Chefe
da Assessoria de Controle Interno; Diretores de Programa e de Ad-
ministração da Secretaria Executiva, dos Secretários dos Órgãos Es-
pecíficos Singulares; dos Diretores do INMET e CEPLAC e titulares
das Unidades Descentralizadas.

Art. 16 - O SRCI é composto por:
I - Diretor de Programa da Secretaria-Executiva - SE;
II - Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno -

AECI;
III - Coordenador-Geral de Orçamento e Finanças - CGOF;
IV - Coordenador-Geral de Controle Operacional - CGCO;
V - Coordenador-Geral de Desenvolvimento Institucional -

CGDI;
VI - Coordenador- Geral de Planejamento - CGPLAN; e
VII - Coordenador- Geral de Tecnologia da Informação -

CGTI.
Art. 17. As UGRCI são compostas nos órgãos de assistência

direta e imediata ao Ministro de Estado, nos órgãos específicos sin-
gulares e nas unidades descentralizadas, pelo dirigente máximo, in-
tegradas por servidores afetos à gestão de riscos e controles internos
da gestão.

Seção IV
Das Competências e Atribuições
Art. 18. Compete ao CGRC, nos termos do art. 1º da Portaria

nº 276, de 2017:
I - propor a institucionalização de estruturas adequadas de

governança, gestão de riscos e controles internos;

II - promover:
a) práticas e princípios de conduta e padrões de compor-

tamentos, alinhados às melhores práticas de ética e integridade apli-
cáveis ao setor público;

b) desenvolvimento contínuo dos agentes públicos e incen-
tivar a adoção de boas práticas de governança, de gestão de riscos e
de controles internos;

c) integração dos agentes responsáveis pela governança, pela
gestão de riscos e pelos controles internos; e

d) adoção de práticas que institucionalizem a responsabi-
lidade dos agentes públicos na prestação de contas, na transparência e
na efetividade das informações;

III - garantir a aderência às regulamentações, leis, códigos,
normas e padrões, com vistas à condução das políticas e à prestação
de serviços de interesse público;

IV - aprovar política, diretrizes, metodologias e mecanismos
para comunicação e institucionalização da gestão de riscos e dos
controles internos;

V - supervisionar o mapeamento e avaliação dos riscos-
chave que podem comprometer o alcance dos objetivos estratégicos e
a prestação de serviços de interesse público;

VI - liderar e supervisionar a institucionalização da gestão de
riscos e dos controles internos, oferecendo suporte necessário para
sua efetiva implementação no órgão ou entidade;

VII - estabelecer limites de exposição a riscos globais do
órgão, bem com os limites de alçada ao nível de unidade, política
pública, ou atividade;

VIII - aprovar e supervisionar método de priorização de
temas e macroprocessos para gerenciamento de riscos e implemen-
tação dos controles internos da gestão;

IX - emitir recomendação para o aprimoramento da gover-
nança, da gestão de riscos e dos controles internos; e

X - monitorar as recomendações e orientações deliberadas
pelo Comitê.

Art. 19. Compete ao Subcomitê de Riscos e Controles In-
ternos:

I - orientar sobre as regulamentações, leis, códigos, normas e
padrões, com vistas à condução das políticas e à prestação de serviços
de interesse público;

II - propor:
a) a adoção de práticas que institucionalizem a responsa-

bilidade dos agentes públicos na prestação de contas, na transparência
e na efetividade das informações;

b) ao Comitê de Governança, Risco e Controle - CGRC/MA-
PA: políticas, diretrizes, metodologias e mecanismos de comunicação
e monitoramento para a gestão de riscos e controles internos da
gestão;

c) método de mapeamento e avaliação dos riscos-chave que
possam comprometer o alcance dos objetivos estratégicos e a pres-
tação de serviços de interesse público;

d) limites de exposição a riscos globais do órgão e limites de
alçada ao nível de unidade, política pública, ou atividade; e

e) método de priorização de temas e macroprocessos para
gerenciamento de riscos e implementação dos controles internos da
gestão; e

III - prestar informações sobre gestão de riscos e controles
internos da gestão para subsidiar a tomada de decisões e assegurar
que estejam disponíveis em todos os níveis.

Art. 20. A Coordenação-Geral de Controle Operacional será
a responsável pela coordenação e assessoramento na implementação
da política de gestão de riscos e controles internos no âmbito das
Unidades Administrativa do MAPA, cabendo ainda:

I - disponibilizar metodologias e instrumentos para a im-
plementação da gestão de riscos e controles internos da gestão;

II - submeter ao SRCI, para aprovação, instrumentos nor-
mativos contendo as políticas, diretrizes, metodologias e mecanismos
para implementação da política de gestão de riscos e controles in-
ternos da gestão;

III - prestar orientação técnica as Unidades Administrativas
do MAPA e ao SRCI sobre a aderência às regulamentações, leis e
códigos, normas e padrões no que tange à gestão de riscos e controles
internos da gestão;

IV - apoiar a promoção da disseminação da cultura de gestão
de riscos e controles internos da gestão e implementação de práticas
e princípios de conduta e padrões de comportamento; e

V - atuar como facilitador na integração dos agentes res-
ponsáveis pela gestão de riscos e controles internos da gestão e nas
ações de capacitação na área;

Parágrafo único. A Coordenação Geral de Controle Operacio-
nal - CGCO/SE enquanto Secretaria Executiva do Comitê será asses-
sorada pelos titulares das unidades responsáveis pelo acompanhamento
da estratégia relacionada a sua área de atuação e pela implementação da
Política de Gestão de Riscos no âmbito de suas unidades, ou poderá
valer-se de servidores com conhecimento em área afeta ao tema
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Art. 21. Compete às Unidades Gestoras de Risco e Controle Interno:
I - assegurar:
a) o cumprimento dos objetivos estratégicos, das políticas,

diretrizes, metodologias e mecanismos para a comunicação e ins-
titucionalização da gestão de riscos e controles internos da gestão;
e

b) a aderência às regulamentações, leis, códigos, normas e
padrões na condução das políticas e na prestação de serviços de
interesse público;

II - assessorar no gerenciamento de riscos dos processos de
trabalho priorizados, no âmbito da unidade;

III - monitorar os riscos ao longo do tempo, a fim de manter
os riscos em níveis adequados, de acordo com esta Política;

IV - estimular práticas, princípios de conduta, padrões de
comportamento e a cultura de risco no âmbito de sua atuação; e

V - promover a implementação de metodologias e instru-
mentos na gestão de riscos e controles internos da gestão.

Art. 22. Caberá ao Dirigente Máximo da UGRCI, a seu
critério, constituir comissão ou designar servidor responsável pelas
seguintes atividades:

I - conhecer e adotar a Política e os instrumentos de Gestão
de Riscos, promovendo a efetividade dos controles internos;

II - fornecer subsídios para o acompanhamento, monitora-
mento e análise do processo de gestão de riscos em sua área de
atuação;

III - estimular a cultura de gestão de riscos em sua equipe;
IV - sugerir melhorias para a metodologia de gestão de

riscos definida para o MAPA;
V - identificar, analisar, avaliar, tratar e monitorar riscos em

sua área de atuação;

VI - implementar controles em sua área de atuação decor-
rentes da gestão de riscos;

VII - elaborar e manter os respectivos planos de riscos de
processos de trabalho; e

VIII - participar de ações de sensibilização e capacitação
sobre gestão de riscos e controles internos.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 23. Para cumprimento do disposto nesta Portaria, as

instâncias de Supervisão e Operacionais poderão valer-se da con-
tribuição de especialistas de instituições públicas ou privadas, em
temas afetos.

Art. 24. A implementação da Política de Gestão de Riscos e
de Controles Internos terá como prioridade o mapeamento e gestão de
riscos nas atividades de:

I - fiscalização agropecuária; e
II - licitações e contratos.
Art. 25. Os casos omissos ou excepcionalidades serão so-

lucionados pelo Comitê de Governança, Risco e Controle.

PORTARIA No- 2.088, DE 2 DE OUTUBRO DE 2017

O MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁ-
RIA E ABASTECIMENTO, EM EXERCÍCIO, no uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Cons-
tituição Federal, tendo em vista a subdelegação que consta na Portaria
nº 142, de 1º de agosto de 2017, publicada no Diário Oficial da União
de 2 subsequente, e conforme o Decreto nº 8.852, de 20 de setembro
de 2016, publicado no DOU de 21 de setembro de 2016, na Portaria

SE nº 1.258, de 1º de junho de 2017, publicado no DOU de 2 de
junho de 2017, e o que consta no Processo SEI nº
21000.026425/2017-75, resolve:

Art. 1º Aprovar as conclusões e sugestões apresentadas no
Relatório Final do Grupo de Trabalho do Departamento da Comissão
Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira - CEPLAC, da Secretaria
Executiva, instituído pela Portaria SE nº 1.258, de 1º de junho de
2017.

Art. 2º Instituir a Comissão Gestora de Implantação do Plano
de Trabalho do Departamento da CEPLAC com a finalidade de ela-
boração do Termo de Referência e Edital, no âmbito do Projeto de
Cooperação Técnica - BRA/IICA/16/001, para a contratação de con-
sultoria especializada com o objetivo de formatação do marco or-
ganizacional do Departamento CEPLAC.

§ 1º A Comissão Gestora de Implantação do Plano de Tra-
balho da CEPLAC será composta pela Coordenação-Geral de De-
senvolvimento Institucional - CGDI e a Diretoria da CEPLAC.

§ 2º Fica estabelecido o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias,
a contar da data de publicação desta Portaria, para conclusão dos
trabalhos e apresentação do Termo de Referência e Edital.

Art. 3º Autorizar o Departamento da CEPLAC a elaborar o
plano de comunicação e divulgação do Relatório Final do Grupo de
Trabalho da CEPLAC.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

EUMAR ROBERTO NOVACKI

SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
SERVIÇO NACIONAL DE PROTEÇÃO DE CULTIVARES

DECISÃO Nº 70, DE 29 DE SETEMBRO DE 2017

O Serviço Nacional de Proteção de Cultivares, em cumprimento ao disposto no § 7° do art. 18
da Lei n° 9.456, de 25 de abril de 1997 e pelo Decreto n° 2.366, de 5 de novembro de 1997, DEFERE
os pedidos de proteção de cultivar das espécies relacionadas:

ESPÉCIE DENOMINAÇÃO DA CULTIVAR NÚMERO DO PROTOCOLO
Achyrocline satureioides (Lam) CPQBA 2 21806.000050/2016-67
Baccharis trimera (Less.) D.C. CPQBA 1 21806.000051/2016-10
Glycine max (L.) Merr. IMA 80118RR 21806.000300/2016-69
Glycine max (L.) Merr. ST860RR 21806.000215/2016-09
Glycine max (L.) Merr. BSIRGA1642IPRO 21806.000245/2016-15

Glycine max (L.) Merr. 98Y20IPRO 21806.000257/2016-31
Glycine max (L.) Merr. BS 1511 IPRO 21806.000242/2016-73
Triticum aestivum L. ORS MADREPÉROLA 21806.000018/2017-62
Triticum aestivum L. TBIO Audaz 21806.000036/2017-44
Triticum aestivum L. TBIO Sonic 21806.000035/2017-08
Triticum aestivum L. I N O VA 21806.000104/2016-94

Fica aberto o prazo de 60 (sessenta) dias para recurso, contados da publicação desta.

RICARDO ZANATTA MACHADO

Coordenador

DECISÃO No- 71, DE 2 DE OUTUBRO DE 2017

O Serviço Nacional de Proteção de Cultivares em cumpri-
mento ao art. 46 da Lei nº 9.456/97, de 25 de abril de 1997, resolve
tornar público o Arquivamento do pedido de proteção da cultivar de
mamona (Ricinus communis L.), denominada GALIT, protocolo n°
21806.000019/2012-01 apresentado por Kaiima Bio-Agritech Ltd., de
Israel, com base no disposto no § 5º do art.18 da Lei nº 9.456, de
1997.

RICARDO ZANATTA MACHADO
Coordenador

DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
DE INSUMOS AGRÍCOLAS

COORDENAÇÃO-GERAL DE AGROTÓXICOS E AFINS

ATO No- 83, DE 29 DE SETEMBRO DE 2017

Resumo dos pleitos concedidos de registro
de acordo com o Artigo 14 do Decreto
4074, de 04 de janeiro de 2002.

1 - a. Nome do titular: S3 Serviços Administrativos e Con-
sultoria Ltda - Fortaleza/CE

b. Marca Comercial: Fipronil Técnico Proventis
c. Resultado do pedido: Deferido, concedido registro n°

18217, conforme processo 21000.003896/2012-09
d. Fabricante: Jiangsu Changqing Agrochemical Co. Ltd. Nº

1 Jiang Road Putou Town, Jiangsu District Yangzhou City, Jiangsu
225218-China (Rota 1)

Jiangsu Changqing Agrochemical Co. Ltd. Sanjiang Road,
Jiangdu Economic Development Zone Yangzhou, Jiangsu - China
(Rota 2)

e. Nome Químico: (RS)-5-amino-1-(2,6-dichloro-alfa,alfa,al-
fa-trifluoro-p-tolyl)-4-trifluoromethylsulfinylpyrazole-3-carbonitrile

f. Nome científico, no caso de agente biológico: não se
aplica

g. Indicação de uso: trata-se de produto técnico
h. Classificação toxicológica: II - Altamente Tóxico
i. Classificação quanto ao potencial de periculosidade Am-

biental: II- Produto muito perigoso ao meio ambiente
2 - a. Nome do titular: Rotam do Brasil Agroquímica Pro-

dutos Agrícolas Ltda-Campinas/SP
b. Marca Comercial: Jambitrin 120 EC
c. Resultado do pedido: Deferido, concedido registro n°

18317, conforme processo 21000.001801/2009-17
d. Fabricante: Tianjin Rotam Chemical Co. Ltd. - Tie Dong

Road, Beichen District, 300400, Tiajin
Formulador: Jiangsu Rotam Chemitry Co. Ltd. - nº 88 Rotam

Road ETDZ Kunshan-Jiangsu Province - China

Tagma Brasil Indústria e Comércio de Produtos Químicos
Ltda - Av. Roberto Simonsen, nº 1459, Paulínia/SP

e. Nome Químico: (R)-alfa-cyano-3-phenoxybenzyl(1S,3S)-
3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl]-2,2-dimethylcyclopropane-
carboxylate e (S)-alfa-cyano-3-phenoxybenzyl(1R,3R)-3-[(Z)-2-chlo-
ro-3,3,3-trifluoropropenyl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate

f. Nome Comum: Lambda-cialotrina
g. Indicação de uso: indicado para as culturas de algodão,

milho, tomate e soja.
h. Classificação toxicológica: I - Extremamente Tóxico
i. Classificação quanto ao potencial de periculosidade Am-

biental: I - Produto altamente perigoso ao meio ambiente
3 - a. Nome do titular: S3 Serviços Administrativos e Con-

sultoria Ltda-Fortaleza/CE
b. Marca Comercial: Tebuconazole Técnico Proventis
c. Resultado do pedido: Deferido, concedido registro n°

18417, conforme processo 21000.009315/2011-53
d. Fabricante: Shangyu Nutrichem Co., Ltd. - nº 9 Weijiu

Road, Hangzhou Gulf Fine Chemical Zone 312369, Hangzhou, Zhe-
jiang - China

e. Nome Químico: (RS)-1-p-chlorophenyl-4,4-dimethyl-3-
(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol

f. Nome científico, no caso de agente biológico: não se
aplica

g. Indicação de uso: trata-se de produto técnico
h. Classificação toxicológica: I - Extremamente Tóxico
i. Classificação quanto ao potencial de periculosidade Am-

biental: II- Produto muito perigoso ao meio ambiente
4 - a.Nome do titular: Ouro Fino Química Ltda - Ube-

raba/MG
b. Marca Comercial: Diafentiurom Técnico Ouro Fino
c. Resultado do pedido: Deferido, concedido registro n°

18517, conforme processo 21000.000409/2014-18
d. Fabricante: Jiangsu Flag Chemical Industry III - Nº 309,

Changfenghe Road, Nanjing Industrial Park-210047 Nanjing, Jiangsu-
China

Jiangsu Changlong Agrochemical Co., Ltd - Nº 8 Tuanjiehe
Road, Economic Development District of Taixing 225400 Taixing,
Jiangsu - China

e. Nome Químico: 1-tert-butyl-3-(2,6-di-isopropyl-4-pheno-
xyphenyl)thiourea

Nome comum: Diafentiurom
f. Nome científico, no caso de agente biológico: não se

aplica
g. Indicação de uso: trata-se de produto técnico
h. Classificação toxicológica: III - Medianamente Tóxico
i. Classificação quanto ao potencial de periculosidade Am-

biental: II - Produto muito perigoso ao meio ambiente.

5 - a.Nome do titular: UPL do Brasil Indústria e Comércio
de Insumos Agropecuários S.A. - Ituverava/SP

b.Marca Comercial: UPL 138 FP
c. Resultado do pedido: Deferido, concedido registro n°

186017, conforme processo 21000.006843/2015-84
d. Fabricante: GSP Crop Science Private Ltd. - 100-130,

GVMM Industrial Estate, Odhav 382415 Ahmedabad, Gujarat-Índia
Ningbo Sunjoy Agroscience Co., Ltd. - Beihai Road, nº

1165, Ningbo Chemical Industry Zone, Xiepu Town, Dist. Zhenhai
315040, Ingbo, Zhejiang, China

UPL Limited -3-11, GIDC, Dist. Valsad-396195 Vapi, Gu-
jarat - Índia

Formulador: UPL do Brasil Ind. e Com. de Insumos Agro-
pecuários S.A.-Ituverava/SP

Sipcam Nichino Brasil S.A. - Uberaba/MG
Arysta Lefescience do Brasil Indústria Química e Agrope-

cuária Ltda - Salto de Pirapora/SP
Nortox S.A. - Rondonópolis/MT
Nortox S.A. - Arapongas/PR
Shijiazhuang Richem Co. Ltd. - nº 01 Xingwuang Road,

Biological Industrial Park, Zhaoxian-Shijiazhuang, Hebei-China
Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd. - Binhai

Economic Development area -262737 Weifang Shandong-China
Meghmani Organics Limited - Unit IV Plot nº 22/2 GIDC

Industrial Estate, Village - Panoli, Bharuch 394116 Ankleshwar, Gu-
jarat Índia

UPL Limited - 3-11, GIDC, Dist. Valsad - 396195 Vapi,
Gujarat-Índia

UPL Limited -3405/6, GIDC, Dist.Baruch -393002 An-
kleshwar, Gujarat Índia

UPL Limited-IGC, Sidco, Samba Phase l-184121-Samba,
Jammu&Kasmir-Índia

UPL Limited-3101/2, GIDC., Dist. Baruch-393002 An-
kleshwar, Gujarat-Índia

Cerexagri BV - Tankhoofd10, 3196KE Vondelingenplaat,
Rotedã, Países Baixos

UPL Vietnam Co. Ltd. - Long Binh Industrial Park, Amata
Road, Dong Nai Bien Hoa-Vietnã

Uniphos Colombia Plant Limited - Via 40, nº 85-85-Bar-
ranquilla, Atlântico-Colômbia

Icona S/A-Ruta Nacional nº 3, km 92, Provincia de Buenos
Aires Abbott-Buenos Aires-Argentina

Sulphur Mills Limited - Plot nº 1905/1928/29/30, GIDC,
Panoli Industrial area, Dist. Baruch Ankleshwar, Gujarat-Índia

Anhui Guangxin Agrochemical Co., Ltd - Caijiashan Peng-
cun Village, Xinhang Town, 242235 Guangde, Anhui China

Sulphur Mills Limited - Plot nº 230/231/232, GIDC Panoli
Industria area, Dist. Baruch, Gujarat-índia


