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1.  Introdução 

 

 

1.1 Este Relatório trata do resultado de ação de controle desenvolvida em função de situações 

presumidamente irregulares ocorridas na Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento no Estado do Pará especificamente na atual Coordenação de Pesca e 

Aquicultura – CPA/PA, apontadas à Controladoria-Geral da União - CGU, que deram origem 

ao Processo nº 00213.100129/2016-97. 

1.2 Trata-se do atendimento de demanda apresentada à CGU-Regional/PA pela Justiça 

Federal, por intermédio do Ofício/Secva/4ªVF/Nº 357, de 21 de junho de 2016, que determina 

aferir a regularidade administrativa das inserções ocorridas no Sistema de Banco de Dados da 

Superintendência da Pesca no Estado do Pará, nos anos de 2015 e 2016, notadamente no 

período de 15/02/2016 a 14/03/2016. Sobre o assunto, encontra-se em andamento o Inquérito 

Policial nº 0134/2016-4 - SR/DRF/PA, procedente do Departamento de Polícia Federal (autos 

nº 8171-56.2016.4.01.3900 - 4ª Vara Federal do Tribunal Regional Federal da Primeira 

Região). 

1.3 As situações irregulares apontadas à CGU e examinadas neste trabalho dizem respeito a: 

 

“.. Algumas pessoas que, mesmo sem vínculo funcional com a Superintendência Federal de 

Pesca e Aquicultura do Estado do Pará, estariam atuando dentro do órgão e utilizando senhas 

de trabalhadores terceirizados para incluir, alterar ou modificar os bancos de dados 

referentes ao cadastro de pescadores, tudo com anuência da atual Superintendente, S C M. 
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[...] 

“.... S C M (atual Superintendente da Superintendência de Pesca do Estado do Pará), T E S 

N (Superintendente Substituta) e M M C (DAS 101.1), teriam poder de comando nas supostas 

irregularidades, sendo que, dentre os empregados terceirizados com acesso ao Sistema de 

Cadastro de Pesca, as pessoas A L M R e S T S A teriam sido obrigadas a entregar suas 

senhas para as 6 (seis) pessoas sem vínculo com o órgão público, enquanto que E V M, E S 

N e E B S, não teriam colocado qualquer obstáculo para tanto.” 

[...] 

“... J T M J como um dos terceirizados que, supostamente, também forneceu senha de login 

no sistema, indicado pela Superintendente. ” 

[...] 

“.... No período de 1(um) mês, foram incluídos 5.090 (cinco mil e noventa) dados no Sistema 

de Cadastro de Pescadores, o que causou estranheza, levantando suspeitas, já que tais 

inclusões deveriam ser promovidas após regular processo administrativo. ” 

 

  

1.4 O presente trabalho foi realizado no período de 16/09/2016 a 08/11/2016. Foram analisados 

recursos do programa 2052 - Pesca e Aquicultura / 2C02 - Monitoramento da Atividade 

Aquícola e Pesqueira Nacional no município de Belém/PA. 

 

1.5. Para a execução do trabalho foram adotadas as seguintes ações: 

a) envio de e-mail à CGU-Órgão Central solicitando planilha com todas as inserções de dados 

efetuadas no Sistema Informatizado do Registro Geral da Atividade Pesqueira – SisRGP, no 

Estado do Pará, no período de 15/02/2016 a 14/03/2016; 

b) envio de e-mail à CGU-Órgão Central solicitando amostra dos processos a serem objeto de 

análise; 

c) expedição de Ofício de Apresentação dos servidores que executaram a ordem de serviço; 

d) expedição de Solicitações de Fiscalização requisitando apresentação de documentos e 

informações; 

e) deslocamentos à Sede da Coordenação de Pesca e Aquicultura no Pará, unidade da estrutura 

da Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 

f) análise dos processos administrativos solicitados; 

g) inspeção “in loco”; 

h) consultas ao SisRGP. 

1.6. Os resultados pormenorizados dos trabalhos realizados, organizados por órgão superior e 

por programa/ação de governo, estão apresentados no item 2, onde estão relatadas as 

constatações relacionadas à demanda apresentada. 

1.7. Esclarecemos que os executores dos recursos federais foram previamente informados por 

meio do Ofício nº. 18.321/2016/CGU-Regional/PA/CGU-PR, de 06 de dezembro de 2016, 

sobre os fatos relatados, tendo se manifestado em 14/12/2016, cabendo ao Ministério 

supervisor, nos casos pertinentes, as providências corretivas visando à consecução das 

políticas públicas, bem como à apuração das responsabilidades. 



 

 

 

1.1. Informações sobre a Ação de Controle 

 

 

Ordem de Serviço: 201603181 

Número do Processo: 00213.100129/2016-97 

Município/UF: Belém/PA 

Órgão: MINISTERIO DA PESCA E AQUICULTURA 

Instrumento de Transferência: Não se Aplica  

Unidade Examinada: SUPERINT.FED.DE PESCA E AQUICULTURA/PA 

Montante de Recursos Financeiros: Não se aplica. 

 

 

2. Resultados dos Exames 

 

 

Os resultados da fiscalização serão apresentados de acordo com o âmbito responsável pela 

tomada de providências para saneamento das situações encontradas, bem como pela existência 

de monitoramento a ser realizada por esta Controladoria.   

 

2.1 Parte 1 

 

Os fatos apresentados a seguir destinam-se aos órgãos e entidades da Administração Pública 

Federal - gestores federais dos programas de execução descentralizada. A princípio, tais fatos 

demandarão a adoção de medidas preventivas e corretivas por parte desses gestores, visando 

à melhoria da execução dos Programas de Governo ou à instauração da competente Tomada 

de Contas Especial, as quais serão monitoradas pela Controladoria-Geral da União. 

2.1.1. Análise da documentação apresentada pelos requerentes e inclusão de dados no 

Sistema de Registro Geral da Pesca - SisRGP - realizados com perfil no sistema de 

funcionários terceirizados. 
 

Fato 
 

Em consulta ao banco de dados do Sistema Informatizado do Registro Geral de Pesca - 

SisRGP, verificou-se que terceirizados são responsáveis pela análise da documentação 

entregue pelos pescadores, bem como pela inclusão dos dados no SisRGP, atividades 

finalísticas da Unidade, que deveriam ser desempenhadas por servidores públicos da 

Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado do Pará - 

SFA/PA. 

A lista de usuários que tiveram acesso ao Sistema foi encaminhada por meio do Ofício nº 

245/2016-GAB/SFA-PA, de 21 de setembro de 2016, na qual constatou-se que nos meses de 

fevereiro/2016 e março/2016, nove pessoas tiveram acesso ao SisRGP, sendo três ocupantes 



de cargo em comissão sem vínculo efetivo e seis empregados terceirizados contratados pela 

empresa Projebel Serviços Comércio Ltda. (CNPJ 02.295.753/0001-05). 

De acordo com planilha encaminhada pela CGU - Órgão Central, no período compreendido 

entre 15/02/2016 e 14/03/2016, foram realizados 54.993 despachos no SisRGP no Estado do 

Pará. Desse total, 49.807 foram efetuados por meio do perfil no sistema de seis empregados 

terceirizados, que possuíam login e senha de acesso para alimentar e inserir dados no sistema. 

Ressalta-se que, mesmo com a possiblidade do deferimento em lote das inscrições, conforme 

manifestação da unidade em item específico deste relatório, não é possível concluir que todos 

os registros foram feitos pelos seis empregados, ou que houve o registro por pessoas estranhas 

à SFA/PA, por meio do perfil dos funcionários terceirizados.   

Com base no levantamento inicial, a CGU - Órgão Central elaborou amostra de 103 processos 

com indícios de irregularidades para que fosse realizada a análise do processo físico e dos 

registros efetuados no SisRGP. A amostra estatística permitiu construir um intervalo de 

confiança para a quantidade dos desvios de regularidade com erro de 0,1 e nível de confiança 

de 95%. 

Cabe destacar que, para efetuar a emissão de uma carteira de pescador profissional no SisRGP 

são necessários seis passos que são os seguintes: 1) Solicitação; 2) Conferência da solicitação; 

3) Análise da solicitação; 4) Validação da solicitação; 5) Deferimento da solicitação; 6) 

Emissão da carteira. 

Nos processos analisados, bem como nas consultas realizadas no SisRGP, buscou-se 

identificar os responsáveis por cada etapa (passo) de inclusão de dados no sistema. 

Assim, verificou-se que os passos praticados pelos terceirizados foram de “recebimento, 

análise e conferência de todos os documentos” e a consequente “inserção dos dados no 

SisRGP". 

Nas tabelas a seguir estão relacionados os despachos realizados por empregados 

terceirizados, por amostragem: 

1. A M S, CPF ***.901.552-**, Assistente Administrativo (Operacional I), realizou onze 

manutenções de licença, no período de 15/02/2016 a 14/03/2016, conforme quadro 

abaixo: 

Quadro 1: Despachos realizados por A M S 
Nº da Amostra Nº do RGP Ato executado Data 

2 PAP01417567 Manutenção da licença 08/03/2016 

18 PAP11702906 Manutenção da licença 16/03/2016 

24 PAP09149817 Manutenção da licença 10/03/2016 

37 PAP11644047 Manutenção da licença 14/03/2016 

60 PAP01005358 Manutenção da licença 09/03/2016 

64 PAP11138684 Manutenção da licença 11/03/2016 

71 PAP06310118 Manutenção da licença 03/03/2016 

72 PAP11602629 Manutenção da licença 11/03/2016 

84 PAP11604509 Manutenção da licença 11/03/2016 

91 PAP03768571 Manutenção da licença 10/03/2016 

97 PAP05584924 Manutenção da licença 09/03/2016 



Fonte: Base de dados do sistema SisRGP, extraída nos dias 19 e 20/10/2016 

De acordo com a planilha que serviu de base para a amostra acima foi verificado que, no 

período retro citado, foram realizadas, por meio do perfil do funcionário A M S, além das 

onze manutenções citadas no Quadro 1, outras 17.527 inserções no SisRGP, sendo que o 

maior número de inserções ocorreu nos dias 10/03/2016 e 11/03/2016 (5.426 e 4.316 inserções 

respectivamente). 

 

2. A L M R, CPF ***.811.142-**, Recepcionista (Operacional II), realizou 11 inserções, 

no período de 15/02/2016 a 14/03/2016, conforme quadro abaixo: 

 

Quadro 2: Despachos realizados por A L M R 
Nº da Amostra Nº do RGP Ato executado Data 

8 PAP13620098 Manutenção da licença 01/03/2016 

12 PAP13764291 Solicitação, conferência 26/02/2016 

31 PAP01348417 Manutenção da licença 24/02/2016 

59 PAP13770195 Solicitação, conferência 03/03/2016 

61 PAP05594639 Manutenção da licença 14/03/2016 

65 PAP13774171 Solicitação, conferência 09/03/2016 

77 PAP13765419 Solicitação, conferência 29/02/2016 

78 PAP03918508 Manutenção da licença 10/03/2016 

79 PAP13770055 Solicitação, conferência 03/03/2016 

88 PAP05938851 Manutenção da licença 01/03/2016 

102 PAP13769779 Solicitação, conferência 02/03/2016 

Fonte: Base de dados do sistema SisRGP, extraída nos dias 19 e 20/10/2016 

 

De acordo com a planilha que serviu de base para a amostra acima foi verificado que, no 

período retro citado, foram realizadas, por meio do perfil do funcionário A L M R, além das 

onze inserções citadas no Quadro 2, outras 2.303 inserções no SisRGP, sendo que o maior 

número de inserções ocorreu nos dias 23/02/2016 (625 inserções) e 01/03/2016 (526 

inserções). 

3. A N C, CPF ***.348.192-**, Assistente Administrativo (Operacional I), realizou quatro 

inserções, no período de 15/02/2016 a 14/03/2016, conforme quadro abaixo: 

 

Quadro 3: Despachos realizados por A N C 
Nº da Amostra Nº do RGP Ato executado Data 

15 PAP04572334 Atualização de dados 09/03/2016 

57 PAP06286379 Solicitação, conferência 10/03/2016 

66 PAP00274137 Atualização de dados 09/03/2016 

98 PAP05732886 Manutenção de sistema 10/03/2016 

Fonte: Base de dados do sistema SisRGP, extraída nos dias 19 e 20/10/2016 

 

De acordo com a planilha que serviu de base para a amostra acima foi verificado que, no 

período retro citado, foram realizadas, por meio do perfil do funcionário A N C, além das 



quatro inserções citadas no Quadro 3, outras 1.085 inserções no SisRGP, sendo que todas as 

inserções foram feitas nos dias 09 e 10/03/2016. 

4. E B S, CPF ***.229.202-**, Assistente Administrativo (Operacional I), efetuou 23 

inserções no SisRGP, no período de 15/02/2016 a 14/03/2016, conforme quadro abaixo: 

 

Quadro 4: Despachos realizados por E B S 
Nº da Amostra Nº do RGP Ato executado Data 

11 PAP11225265 Manutenção da licença 01/03/2016 

13 PAP13770988 Solicitação e conferência 02/03/2016 

22 PAP10948761 Manutenção da licença 24/02/2016 

34 PAP13755808 Solicitação e conferência 16/02/2016 

36 PAP10387707 Manutenção da licença 15/02/2016 

41 PAP09032007 Manutenção da licença 15/02/2016 

46 PAP13094625 Manutenção da licença 17/02/2016 

47 PAP08572396 Solicitação e conferência 11/02/2016 

48 PAP08638557 Manutenção da licença 03/03/2016 

50 PAP03280429 Manutenção da licença 15/02/2016 

52 PAP04834784 Manutenção da licença 18/02/2016 

54 PAP02675240 Manutenção da licença 24/02/2016 

56 PAP13761697 Solicitação e conferência 25/02/2016 

63 PAP05095398 Manutenção da licença 03/03/2016 

73 PAP13759451 Solicitação e conferência 19/02/2016 

76 PAP13759884 Solicitação e conferência 22/02/2016 

80 PAP13770837 Solicitação e conferência 02/03/2016 

81 PAP13760611 Solicitação e conferência 23/02/2016 

82 PAP07067527 Manutenção da licença 15/02/2016 

86 PAP13760035 Solicitação e conferência 22/02/2016 

87 PAP06122818 Solicitação e conferência 16/02/2016 

99 PAP07508946 Manutenção da licença 01/03/2016 

100 PAP13771577 Solicitação e conferência 01/03/2016 

Fonte: Base de dados do sistema SisRGP, extraída nos dias 19 e 20/10/2016 

 

De acordo com a planilha que serviu de base para a amostra acima foi verificado que, no 

período retro citado, foram realizadas, por meio do perfil do funcionário E B S, além das 23 

inserções citadas no Quadro 4, outras 8.105 inserções no SisRGP, sendo que o maior número 

de inserções ocorreu nos dias 24/02/2016 (1.387 inserções) e 01/03/2016 (2.463 inserções). 

5. J T M J, CPF ***.374.292-**, Assistente Administrativo (Operacional II), efetuou 31 

inserções no SisRGP, no período de 15/02/2016 a 14/03/2016, conforme quadro abaixo: 

 

Quadro 5: Despachos realizados por J T M J 
Nº da Amostra Nº do RGP Ato executado Data 

1 PAP00838220 Manutenção da licença 08/03/2016 

3 PAP05164788 Manutenção da licença 07/03/2016 

4 PAP11549664 Manutenção da licença 26/02/2016 

5 PAP00828935 Manutenção da licença 23/02/2016 

6 PAP12029328 Manutenção da licença 29/02/2016 

7 PAP07357588 Manutenção da licença 26/02/2016 

9 PAP09455538 Manutenção da licença 01/03/2016 

14 PAP11568299 Manutenção da licença 09/03/2016 

19 PAP04879237 Manutenção da licença 19/02/2016 

23 PAP08362070 Manutenção da licença 26/02/2016 



28 PAP05580317 Manutenção da licença 19/02/2016 

29 PAP00955325 Manutenção da licença 01/03/2016 

33 PAP04690537 Manutenção da licença 09/03/2016 

35 PAP01214267 Manutenção da licença 26/02/2016 

38 PAP07495334 Manutenção da licença 23/02/2016 

39 PAP13762244 

Solicitação e conferência de registro 

inicial 

25/02/2016 

40 PAP13753757 

Solicitação e conferência de registro 

inicial 

18/02/2016 

53 PAP13756928 

Solicitação e conferência de registro 

inicial 23/02/2016 

58 PAP03789760 Manutenção da licença 19/02/2016 

62 PAP06205880 Manutenção da licença 17/02/2016 

            68 PAP13777624 

Solicitação e conferência de registro 

inicial 09/03/2016 

69 PAP11283274 Manutenção da licença 18/02/2016 

70 PAP13751020 

Solicitação e conferência de registro 

inicial 15/02/2016 

74 PBP03494834 Manutenção da licença 29/02/2016 

75 PAP13604078 Manutenção da licença 19/02/2016 

83 PAP11728420 Manutenção da licença 29/02/2016 

90 PAP01298778 Manutenção da licença 18/02/2016 

93 PAP10935007 Manutenção da licença 08/03/2016 

96 PAP01245798 Manutenção da licença 23/02/2016 

101 PAP13754280 

Solicitação e conferência de registro 

inicial 17/02/2016 

103 PAP08061420 Manutenção da licença 26/02/2016 

Fonte: Base de dados do sistema SisRGP, extraída nos dias 19 e 20/10/2016 

 

De acordo com a planilha que serviu de base para a amostra acima foi verificado que, no 

período retro citado, foram realizadas, por meio do perfil do funcionário J T M J, além das 

31 inserções citadas no Quadro 5, outras 18.705 inserções no SisRGP, sendo que o maior 

número de inserções ocorreu no dia 29/02/2016 (3.054 inserções) e no dia 26/02/2016 (3.121 

inserções). 

6. S T S A, CPF ***.980.152-**, Assistente Administrativo (Operacional II) efetuou cinco 

inserções no SisRGP, no período de 15/02/2016 a 14/03/2016, conforme quadro abaixo: 

 

Quadro 6: Despachos realizados por S T S A  
Nº da Amostra Nº do RGP Ato executado Data 

10 PAP13776897 Solicitação, conferência 10/03/2016 

16 PAP13775337 Solicitação, conferência 07/03/2016 

30 PAP13776268 Solicitação, conferência 03/03/2016 

44 PAP04197936 Manutenção de sistema 09/03/2016 

94 PAP13752968 Solicitação, conferência 16/02/2016 

Fonte: Base de dados do sistema SisRGP, extraída nos dias 19 e 20/10/2016 

 

Na planilha que serviu de base para a amostra acima verificou-se que, no período de 

15/02/2016 a 14/03/2016, foram realizadas, por meio do perfil do funcionário S T S A, além 

das cinco inserções citadas no Quadro 6, outras 1.997 inserções no SisRGP. 



Por todo o exposto, verifica-se que a utilização de terceirizados para exercer atividade-fim na 

Administração Pública é indevida porque contraria a norma constitucional do concurso 

público (CF, art. 37, II). Em adição, considerando o número elevado de registros, não é 

possível afirmar que todas as inscrições foram feitas pelos referidos empregados. 

O art. 27, I, “t”, da Lei n° 10.683/2003 (nova redação da Lei 13.266 de 2016), assim dispõe 

sobre a organização e manutenção do Registro Geral da Atividade Pesqueira, in verbis: 

“Art. 27. Os assuntos que constituem áreas de competência de cada Ministério são os 

seguintes: 

I - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento: 

(....) 

t) organização e manutenção do Registro Geral da Atividade Pesqueira; (Incluído pela Lei 

nº 13.266, de 2016).” 

 

Dessa forma, as atividades de análise, aprovação da documentação dos interessados e 

alimentação do SisRGP, por serem atividades-fim do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento - MAPA, devem, necessariamente, ser executadas por servidores públicos 

efetivos tendo em vista que para esses há legislação específica tratando de deveres e 

obrigações, o que aumenta a segurança das atividades de manutenção do banco de dados do 

SisRGP.  

Nesse sentido, o Tribunal de Contas da União em diversas ocasiões já se posicionou no sentido 

de que a terceirização de atividade-fim é indevida por afrontar o disposto no art.37, inciso II, 

da Constituição Federal (Acórdão 341/2004, 2.084/2007 e 2.132/2010, Plenário- TCU). 

Destaca-se ainda o Acórdão TCU nº 576/2012 – Plenário no qual foi firmado o entendimento 

de que “[...] não será considerada de boa-fé a terceirização de serviços que envolvam a 

contratação de profissionais existentes no Plano de Cargos e Salários do órgão/entidade. ” 

Instada a se manifestar sobre a autorização de acesso de terceirizados ao SisRGP, a SFA/PA 

informou, por meio do Ofício º 275/2016/GAB/SFA-PA, de 27 de setembro de 2016, não ter 

localizado nenhum termo de responsabilidade, ou outro documento autorizando o acesso. 

Porém, segundo informações prestadas por meio do Ofício nº 293/2016-GAB/SFA-PA, de 27 

outubro de 2016, no período de 15/02/2016 a 14/03/2016, a gestão da Coordenação de Pesca 

e Aquicultura - CPA/PA era da Superintendente S C M, CPF: ***.244.532-**, que era quem 

autorizava o acesso dos terceirizados ao SisRGP, e que as atividades exercidas pelos 

terceirizados eram de responsabilidade da Superintendente. 

Ainda de acordo com a Superintendência, o elevado número de inserções no SisRGP realizado 

por funcionários terceirizados apenas foi possível pelo uso da ferramenta de “deferimento em 

lote”, a qual permite que centenas de registros sejam deferidos por um único servidor de uma 

só vez. Essa ferramenta esteve disponível até meados de outubro de 2016, o que explica o 

elevado número de concessões deferidas por um número reduzido de funcionários, conforme 

demonstrado no quadro a seguir: 

Quadro 7: Despachos realizados por terceirizados no período de 15/02/2016 a 14/03/2016 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13266.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13266.htm#art5


Item Nome do terceirizado CPF Nº de Despachos 

1 A M S ***.901.552-** 17.538 

2 A L M R ***.811.142-** 2.314 

3 A N C  ***.348.192-** 1.089 

4 E B S ***.229.202-** 8.128 

5 J T M J  ***.374.292-** 18.736 

6 S T S A  ***.980.152-** 2.002 

 

Pelo exposto na constatação, pode-se concluir que terceirizados realizaram a análise da 

documentação apresentada pelos requerentes e a inclusão de dados no SisRGP.   
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 326/2016-GAB/SFA-PA, datado de 14 de dezembro de 2016, o gestor 

apresentou a seguinte manifestação: 

“... Os atos apurados pela presente fiscalização foram praticados durante a gestão da ex-

Superintendente Federal da Pesca e Aquicultura, Sra. S C M. Atualmente todos os servidores 

e terceirizados apontados no relatório já não possuem vínculos de trabalho junto a esta 

Superintendência. 

Esta Superintendência entende que os atos praticados pelos servidores e terceirizados citados 

tiveram anuência da gestão à época, uma vez que criação de senhas de acesso aos sistemas 

do MPA estava condicionada a devida autorização da Superintendente. Contudo, não exime 

a responsabilidade dos servidores e terceirizados quanto aos procedimentos realizados no 

sistema, já que a senha é de uso pessoal e intrasferível. 

Cumpre informar que atualmente os terceirizados contratados para prestar serviços na 

Coordenação de Pesca e Aquicultura – CPA/PA, não possuem acesso os sistemas deste órgão, 

limitando-se a desempenhar funções inerentes aos seus cargos. Ademais, o quadro atual de 

servidores lotados na CPA/PA é composto somente por servidores e empregados públicos. ” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A resposta da Superintendência confirma a situação verificada de que terceirizados possuíam 

acesso ao SisRGP e que foram os responsáveis pela análise dos processos de registro 

inicial/renovação das licenças, ou seja, que os mesmos praticaram atos em atividades 

essenciais ao cumprimento dos objetivos institucionais da Superintendência, relativamente ao 

Registro Geral da Atividade Pesqueira. 

Ressalta-se que a terceirização de mão de obra deve se restringir às atividades de apoio 

administrativo, não previstas no Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – PGPE, sob pena 

de infringir a exigência constitucional de concurso público. 

   
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Abster-se de utilizar mão de obra terceirizada para exercer função de 

servidores, como a análise da documentação apresentada pelos requerentes e adote rotinas 

mais efetivas de revisão das atividades realizadas pelos mesmos. 

 



 

2.1.2. Servidoras ocupante de cargo comissionado - DAS - efetuaram 5.176 despachos 

no SisRGP, no período de 15/02/2016 a 14/03/2016. 
 

Fato 
 

Em consulta ao banco de dados do SisRGP, verificou-se que as servidoras ocupantes de cargo 

em comissão M M C, CPF: ***.851.212-**, (DAS 1 – Chefe de Serviço) e T E S N, CPF: 

***.209.752-**, (DAS 2 – Chefe de Divisão), possuíam senha e acesso específico para validar 

(realizar análise técnica da documentação) e deferir processos de inscrição inicial de 

pescadores profissionais. 

Nas consultas realizadas, por amostragem, verificou-se que grande parte dos registros 

realizados pelas servidoras, no período de 15/02/2016 a 14/03/2016, foram embasados em 

análises prévias realizadas por empregados terceirizados, o que fragiliza o deferimento desses 

pedidos de registro inicial. 

Com base na amostra de 103 processos encaminhada pela CGU – Órgão Central, 

relacionaram-se a seguir os despachos efetuados pelas servidoras no período retro citado: 

1.  M M C, efetuou cinco inserções no SisRGP, conforme quadro abaixo: 

Quadro 8: Despachos realizados por M M C 
Nº da 

Amostra 
Nº do RPG Ato executado Data 

42 PAP01019827 

Solicitação, conferência, análise, validação, despacho de 

recurso. 07/03/2016 

53 PAP13756928 Análise, validação, deferimento de registro inicial. 24/02/2016 

68 PAP13777624 Análise, validação, deferimento de registro inicial retroativo. 11/03/2016 

70 PAP13751020 Análise, validação, deferimento de registro inicial retroativo.  17/02/2016 

Fonte: Base de dados do sistema SisRGP, extraída nos dias 19 e 20/10/2016 

 

De acordo com a planilha que serviu de base para a amostra acima, foi verificado que M M C 

realizou 273 despachos no SisRGP no período de 15/02/2016 a 14/03/2016. 

2. T E S N, efetuou 45 inserções no SisRGP, conforme quadro abaixo: 

Quadro 9: Despachos realizados por T E S N 
Nº da 

Amostra 
Nº do RPG Ato executado Data 

10 PAP13776897 Análise, Validação, Despacho de Registro Inicial 11/03/2016 

12 PAP13764291 Analise, validação, despacho do Registro Inicial 26/02/2016 

13 PAP13770988 Analise, validação do Registro Inicial 04/03/2016 

15 PAP04572334 Analise, Validação, Atualização de dados 10/03/2016 

16 PAP13775337 Análise, validação, despacho de Registro Inicial 11/03/2016 

17 PAP13762424 Análise, validação, Registro Inicial 25/02/2016 

20 PAP13758346 

Solicitação, Conferência, Análise, Validação, despacho do 

Registro Inicial  24/02/2016 

21 PAP13521317 

Solicitação, Conferência, Análise, Validação, despacho do 

Registro Inicial  

29/02/2016 e 

01/03/2016 

25 PAP13753057 Análise, validação, despacho de registro inicial 17/02/2016 

26 PAP13569417 Conferência, análise e validação de dados 19/02/2016 



27 PAP13749611 Análise, validação e despacho registro inicial 15/02/2016 

30 PAP13776268 Análise, validação e despacho do Registro Inicial 11/03/2016 

32 PAP12198276 

Solicitação, conferência, análise, validação e Reinscrição 

de licença 23/02/2016 

34 PAP13755808 

Análise, validação e despacho registro inicial com data 

retroativa  23/02/2016 

39 PAP13762244 

Análise, validação e despacho registro inicial com data 

retroativa 25/02/2016 

40 PAP13753757 

Análise, validação e despacho registro inicial com data 

retroativa 19/02/2016 

43 PAP13519435 Solicitação, conferência, análise, validação 26/02/2016 

45 PAP13551944 Atualização de dados 26/02/2016 

47 PAP08572396 Análise, validação, deferimento de recurso 16/02/2016 

49 PAP13510904 Atualização de dados 14/03/2016 

51 PAP04158705 Análise, conferência, deferimento de recurso 08/03/2016 

55 PAP13515355 Atualização de dados 22/02/2016 

56 PAP13761697 

Análise, validação e despacho registro inicial com data 

retroativa 25/02/2016 

57 PAP06286379 Atualização de dados 11/03/2016 

59 PAP13770195 Análise, validação e despacho registro inicial 03/03/2016 

65 PAP13774171 Análise, validação e despacho registro inicial 11/03/2016 

66 PAP00274137 Atualização de dados 10/03/2016 

67 PAP02869977 Atualização de dados 15/02/2016 

73 PAP13759451 

Análise, validação e despacho registro inicial com data 

retroativa 25/02/2016 

76 PAP13759884 

Análise, validação e despacho registro inicial com data 

retroativa 25/02/2016 

77 PAP13765419 Análise, validação e despacho registro inicial 01/03/2016 

79 PAP13770055 Análise, validação e despacho registro inicial 03/03/2016 

80 PAP13770837 Análise, validação e despacho registro inicial 04/03/2016 

81 PAP13760611 

Análise, validação e despacho registro inicial com data 

retroativa 25/02/2016 

85 PAP05758066 Atualização de dados 26/02/2016 

86 PAP13760035 

Análise, validação e despacho registro inicial com data 

retroativa 25/02/2016 

87 PAP06122818 Deferimento de recurso 16/02/2016 

89 PAP06673364 Atualização de dados 02/03/2016 

92 PAP12024224 Atualização de dados 08/03/2016 

94 PAP13752968 Análise, validação e despacho registro inicial 17/02/2016 

95 PAP13515848 Atualização de dados 22/02/2016 

100 PAP13771577 Análise, validação e despacho registro inicial 04/03/2016 

101 PAP13754280 

Análise, validação e despacho registro inicial com data 

retroativa 19/02/2016 

102 PAP13769779 Análise, validação e despacho registro inicial 03/03/2016 

Fonte: Base de dados do sistema SisRGP, extraída nos dias 19 e 20/10/2016. 

De acordo com a planilha que serviu de base para a amostra acima foi verificado que T E S N 

realizou 4.903 despachos no SisRGP no período de 15/02/2016 a 14/03/2016. 

Do exposto, verifica-se que as duas servidoras comissionadas foram responsáveis pela 

conferência inicial, análise, validação da documentação e deferimento do registro inicial. 

Verifica-se, ainda, que a SFA/PA não observou o princípio da segregação de função durante 

o processo de registro de pescador, tendo em vista que uma mesma servidora executa todas as 

etapas do processo de inscrição inicial. 

    
##/Fato## 



2.1.3. Ausência de assinatura do responsável pela análise documental dos processos. 
 

Fato 
 

Da análise dos processos listados a seguir, selecionados por amostragem, verificou-se a falta 

de identificação dos servidores responsáveis pela análise da documentação apresentada pelo 

pescador profissional. A ausência da assinatura denota a fragilidade dos controles internos 

sobre os processos de pescadores pertencentes à SFA/PA.  

Para instruir os pedidos de registro inicial, a SFA/PA utiliza-se do “Formulário de 

Requerimento de Registro de Pescador Profissional” no qual existe espaço específico 

destinado a assinatura e carimbo do servidor do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento responsável pela conferência da documentação. Em todos os processos 

analisados não havia a identificação do servidor. 

Quadro 10 - Processos de registro inicial sem a identificação do responsável pela análise dos 

documentos 
Nº do Processo 

00364.008739/2016-14; 00364.008787/2016-02; 00364.008766/2016-89; 00364.008772/2016-36; 

00364.008758/2016-32; 00364.008751/2016-11; 00364.008737/2016-17; 00364.008730/2016-03; 

00364.008723/2016-01; 00364.008716/2016-00; 00364.008721/2016-12; 00364.008728/2016-26 

00364.008735/2016-28; 00364.008116/2016-33; 00364.008292/2016-10; 00364.008165/2016-76 

00364.002409/2016-15; 00364.008144/2016-51; 00364.008151/2016-52; 00364.008158/2016-74 

00364.008123/2016-35; 00364.008130/2016-37; 00364.008137/2016-59; 00364.002929/2016-10 

00364.060922/2014-51; 00364.008177/2016-09; 00364.006407/2016-97; 00364.006926/2016-55 

00364.008246/2016-76; 00364.006962/2016-19; 00364.006940/2016-59; 00364.008184/2016-01 

00364.008149/2016-83; 00364.002564/2016-23; 00364.008207/2016-79; 00364.008214/2016-71 

00364.006523/2016-14; 00364.006981/2016-45; 00364.006358/2016-92; 00364.006512/2016-12 

00364.006465/2016-11; 00364.006919/2016-53; 00364.006245/2016-97; 00364.008873/2016-15 

00364.006947/2016-71; 00364.006509/2016-11; 00364.008163/2016-87; 00364.006499/2016-13 

00364.006486/2016-36; 00364.006500/2016-00; 00364.008193/2016-93; 00364.006495/2016-27 

     00364.008200/2016-57 

Fonte: Base de dados do SisRGP, extraída nos dias 19 a 20/10/2016. 

Da análise dos “Relatório de exercício de Atividade Pesqueira” também se verificou a 

ausência de identificação do responsável pela conferência documental.  

Quadro 11 - Processos de renovação da licença inicial sem a identificação do responsável 

pela conferência dos documentos  
Nº do Processo 

00364.020452/2014-92; 00364.050743/2013-24; 00364.050947/2013-65; 00364.000515/2014-94 

00364.013072/2015-82; 00364.076189/2013-13; 00364.072723/2013-12; 00364.060331/2015-64 

00364.079110/2013-06; 00364.061014/2014-84; 00364.072609/2013-84; 00364.079095/2013-98 

00364.077284/2013-26; 00364.072563/2013-01; 00364.080363/2013-14; 00364.076143/2013-96 

00364.059918/2014-40; 00364.076180/2013-02; 00364.079225/2013-92; 00364.074571/2013-84 

00364.080346/2013-87; 00364.589985/2013-58; 00364.079869/2013-81; 00364.078628/2013-14 

00364.071004/2015-38; 00364.071011-2016-30; 00364.001573/2016-05; 00364.087708/2015-22 

00364.071098/2015-45; 00364.071242/2015-43; 00364.071256/2015-67; 00364.071207/2015-24 

00364.009706/2016-83; 00364.006502/2016-91; 00364.020452/2014-92; 00364.050743/2013-24 

00364.050947/2013-65; 00364.000515/2014-94; 00364.013072/2015-82; 00364076189/2013-13 

00364.072723/2013-12; 00364.060331/2015-64; 00364.079110/2013-06; 00364.061014/2014-84 

Fonte: Base de dados do SisRGP, extraída nos dias 19 a 20/10/2016. 



Em que pese a ausência de identificação do responsável pela análise da documentação 

apresentada pelo pescador as informações contidas nos processos acima foram inseridas no 

SisRGP com logins de terceirizados e de ocupantes de cargos comissionados da SFA/PA. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 326/2016-GAB/SFA-PA, datado de 14 de dezembro de 2016, o gestor 

apresentou a seguinte manifestação: 

 “Esta Superintendência entende que a fragilidade apontada no item supra, ao que tange a 

ausência de assinatura é de responsabilidade partilhada entre a gestão e o 

servidor/terceirizado responsável pela conferência da documentação, o qual pode ser 

identificado através do registro no SisRGP “usuário de conferência”. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

O gestor reconhece a falha apontada, porém, não informa a adoção de providências visando 

dar à etapa de inscrição de pescadores profissionais no RGP um maior controle.  

A ausência de assinatura do responsável pela análise documental nos processos demonstra 

descumprimento da Instrução Normativa MPA nº 06/2012, cuja orientação nesse sentido está 

presente nos formulários de inscrição inicial e de renovação da licença.  

Ademais, não se pode isentar o servidor de efetuar registros nos processos físicos pelo fato do 

usuário estar identificado através do registro no SisRGP “usuário de conferência”. 

A finalidade do registro físico é identificar que a análise dos documentos foi realizada 

efetivamente pelo servidor. 

Dessa forma, verifica-se deficiência na primeira fase dos processos de concessão e renovação 

de registro de pescadores no âmbito da unidade que se inicia por meio da conferência da 

documentação e da   identificação, por meio de assinatura, do servidor responsável por receber 

e conferir a documentação. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Adotar medidas no sentido de que os procedimentos de conferência, 

validação e homologação dos atos de concessão ou renovação de registro de pescador sejam 

realizados em conformidade com a Instrução Normativa 06/2012, assim como com a 

legislação acerca do cadastramento dos pescadores. 

 

 

2.1.4. Limitação de escopo resultante da não disponibilização de 87,38% dos processos 

de inscrição dos pescadores profissionais no Registro Geral de Atividade Pesqueira 

(RGP) da amostra selecionada.   
 

Fato 



 

A equipe de fiscalização solicitou à SFA/PA, por meio da Solicitação de Fiscalização nº 

201603181/007, de 05 de outubro de 2016, os registros administrativos de inscrição e 

manutenção de 103 pescadores profissionais inscritos no RGP selecionados na amostra. 

A superintendência, no entanto, apresentou apenas treze processos, o equivalente a cerca de 

12,62% da demanda solicitada, resultando, portanto, em limitação de escopo e consequente 

prejuízo na realização do presente trabalho de fiscalização. Em que pese a não apresentação 

física, todos os processos solicitados estavam registrados no SisRGP.  

Quadro 12 - Processos disponibilizados pela SFA/PA 
Nº da 

Amostra 
CPF Processo nº RPG 

02 ***.297.462-** 00364054549201580 PAP01417567 

13 ***.076.392-** 00364008826201663 PAP13770988 

17 ***.714.582-** 00364006967201641 PAP13762424 

20 ***.045.652-** 00364091253201388 PAP13758346 

23 ***.581.672-** 00364026768201498 PAP08362070 

53 ***.009.722-** 00364064773201156 PAP13756928 

56 ***.433.652-** 00364008773201681 PAP13761697 

70 ***.618.122-** 00364001915201689 PAP13751020 

74 ***710.162-** 00364090437201321 PBP03494834 

80 ***634.102-** 00364009159201636 PAP13770837 

94 ***726.082-** 00364002288201601 PAP13752968 

100 ***.964.172-** 00364009296201671 PAP13771577 

103 ***486.182-** 

Relatório de atividade sem 

número  PAP08061420 

Fonte: Base de dados do sistema SisRGP 
 

Em visita “in loco”, realizada em 21/10/2016, observou-se uma total desorganização do 

arquivo da Unidade, cuja consequência imediata é a falta de controle sobre os processos 

existentes. 

Os documentos estão juntos com cadeiras e outros equipamentos onde foi observado, 

inclusive, fezes de roedores. 

Para ilustrar a situação de total desorganização do arquivo dos processos da SFA/PA, seguem 

as fotos que foram evidenciadas na visita in loco, em 21/10/2016: 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

  



  
Prédio onde funciona o arquivo do Setor de Pesca. 

Belém (PA), 21 de outubro de 2016.  

Sala onde funciona o arquivo da SFA/PA. Belém 

(PA), 21 de outubro de 2016.  

  
Documentação referente a diversos exercício sem 

nenhuma organização. Belém (PA), 21 de outubro 

de 2016. 

Sala onde funciona o arquivo da SFA/PA. Belém 

(PA), 21 de outubro de 2016. 

  
Sala onde funciona o arquivo da SFA/PA. Belém 

(PA), 21 de outubro de 2016. 

Documentação referente a diversos exercício sem 

nenhuma organização. Belém (PA), 21 de outubro 

de 2016. 

 

Cabe ainda registrar que foi solicitado à SFA/PA (Solicitação de Fiscalização nº 

201603181/001, de 14 de setembro de 2016) cópia integral de todos os processos de 

inscrição/renovação de licença do pescador profissional efetuados no SisRGP, no período de 

15/02/2016 a 14/03/2016, ou seja, os processos referentes a 54.993 despachos realizados no 

período. 

Por meio do Ofício nº 248/2016-GAB/SFA-PA, de 21/09/2016, a Unidade encaminhou 2.451 

processos, ou seja, 4,46% dos processos solicitados inicialmente. 



A falta de arquivamento adequado dificultou a entrega dos processos à equipe de fiscalização. 

No entanto, é possível inferir que o baixo índice de processos entregues tenha como causa a 

própria inexistência desses processos. As inserções realizadas em lote e em grande quantidade 

apontam nesse sentido. 

A não disponibilização dos processos pela SFA/PA aliada à grande quantidade de inserções 

realizadas no SisRGP (em lote) reforçam a possiblidade de que os processos solicitados sequer 

existam. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 326/2016-GAB/SFA-PA, datado de 14 de dezembro de 2016, o gestor 

apresentou a seguinte manifestação: 

 “Esta Superintendência, através da CPA/PA não mediu esforços para localizar os processos 

solicitados, todavia a situação dos arquivos da extinta SFPA/PA dificultou o atendimento. 

Em que pese, tal situação já foi apontada em relatórios de auditoria anteriores. Cabe 

destacar, o fato do grande volume documental gerado pelas atividades ligadas aos registros. 

” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Verifica-se que as providências adotadas pela Unidade para sanar as deficiências 

organizacionais de guarda e manutenção dos processos físicos, objeto de recomendação 

inclusive deste órgão de controle interno, ainda permanecem sem atendimento. 

É relevante que a Unidade adote, de imediato, um planejamento concreto que preveja o devido 

arquivamento dos autos. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Instaurar processo administrativo visando o esclarecimento dos fatos, e se 

for o caso, apuração de responsabilidade pelo desaparecimento dos processos ou pelo registro 

no SisRGP sem o necessário suporte documental. 

 

Recomendação 2: Instituir mecanismos para o controle eficaz dos processos de cadastramento 

dos beneficiários do RGP, demonstrando a localização física de cada um deles.  

 

 

2.1.5. Documentação legal incompleta em processos de concessão de registro de 

pescador profissional (registro inicial e manutenção de registro).   
 

Fato 
 

Com objetivo de verificar a regularidade dos atos praticados por servidores e empregados 

terceirizados da SFA/PA nos processos de inscrição de pescadores profissionais no SisRGP 

(registro inicial e manutenção de registro de pescador profissional), solicitou-se à SFA/PA, 



com base no levantamento inicial realizado pela CGU – Órgão Central, uma amostra de 103 

processos. Entretanto, a SFA/PA apresentou apenas treze processos da amostra, resultando 

em prejuízo na realização dos trabalhos em virtude da não disponibilização da amostra 

inicialmente solicitada. 

 

Diante da relevância que o caso requer e em razão da equipe de fiscalização da CGU ter 

detectado, na sede da SFA/PA, a existência de grande número de processos com indícios de 

irregularidades, selecionou-se aleatoriamente mais 91 processos físicos para serem analisados. 

 

Nesse sentido, a análise deu-se sobre 104 processos físicos, sendo treze da amostra oficial 

elaborada pela CGU – Órgão Central e 91 processos da amostra aleatória complementar, 

selecionada na sede da SFA/PA. 

  

Processos de registro inicial de pescador profissional no RGP. 

 

Ao analisar as amostras (inicial e complementar), constatou-se em 62 processos (registro 

inicial de pescadores profissionais), sendo nove da amostra principal (em negrito) e 53 da 

amostra complementar, a ausência de documentos, exigidos pela Instrução Normativa MPA 

nº 6, de 29 de junho de 2012, para a sua efetivação, conforme demonstrado no quadro a seguir:   

 

Quadro 13 – Processos de registro inicial de pescadores Profissionais realizados no período 

de 15 de fevereiro a 14 de março de 2016. 
DOCUMENTOS 

AUSENTES 

NÚMERO DO PROCESSO 

Foto 3x4; 

Comprovante de 

Residência; 

PIS/NIS/NIT. 

00364.008739/2016-14; 00364.008787/2016-02; 00364.008766/2016-89; 

00364.008772/2016-36; 00364.008758/2016-32; 00364.008751/2016-11; 

00364.008737/2016-17; 00364.008730/2016-03; 00364.008723/2016-01; 

00364.008716/2016-00; 00364.008728/2016-26; 00364.008735/2016-28; 

00364.008292/2016-10; 00364.008165/2016-76; 00364.002409/2016-15; 

00364.008144/2016-51; 00364.008151/2016-52; 00364.008158/2016-74; 

0364.008123/2016-35; 00364.008130/2016-37; 00364.008137/2016-59; 

00364002929/2016-10; 00364.008177/2016-09; 00364.006926/2016-55; 

00364.008246/2016-76; 00364.006962/2016-19; 00364.008184/2016-01; 

00364.008149/2016-83; 00364.008214/2016-71; 00364.006523/2016-14; 

00364.006981/2016-45; 00364.006512/2016-12; 00364.006465/2016-11; 

00364.006919/2016-53; 00364.006245/2016-97; 00364.008873/2016-15; 

00364.006947/2016-71; 00364.006509/2016-11; 00364.008163/2016-87; 

00364.006499/2016-13; 00364.006486/2016-36; 00364.006500/2016-00; 

00364.006495/2016-27; 00364006967/2016-41. 
Comprovante de 

Residência; 

PIS/NIS/NIT. 

00364091253/2013-88; 00364.006407/2016-97; 00364002288/2016-01. 

Foto 3x4; 

Comprovante de 

Residência. 

00364008773/2016-81; 00364009296/2016-71; 00364.008721/2016-12; 

00364.006358/2016-92; 00364.008200/2016-57; 00364.008193/2016-93; 

00364.008207/2016-79; 00364.006940/2016-59; 00364.008116/2016-33. 

Comprovante de 

Residência. 

00364009159/2016-36; 00364008826/2016-63; 00364.002564/2016-23; 

S/N (CPF 767.486.182-15) 

RG; CPF; PIS/NIS/NIT. 00364060922/2014-51 

CPF 00364064773/2011-56 

Fonte: Processos da amostra oficial elaborada pela CGU – Órgão Central e da amostra complementar. 

 

Conforme previsto nos artigos 4º e 5º da Instrução Normativa MPA nº 6, de 29 de junho de 

2012, para a inscrição no RGP e a obtenção da Licença de Pescador Profissional, o interessado 

deverá apresentar a seguinte documentação: 



a) formulário de requerimento devidamente preenchido e assinado pelo interessado, conforme 

modelo adotado pelo MPA; 

b) cópia do documento de identificação oficial com foto; 

c) cópia do comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF; 

d) cópia de comprovante de residência ou declaração equivalente; 

e) uma foto 3 x 4 cm, recente com foco nítido e limpo; 

f) cópia do documento de inscrição no PIS/NIS/NIT; 

g) quando se tratar de aposentado, comprovação de aposentadoria como segurado especial ou 

de aposentadoria como pescador profissional, por idade ou tempo de serviço; 

h) comprovação de que não há qualquer vínculo empregatício em outra atividade profissional, 

inclusive junto ao setor público federal, estadual e municipal. 

 

Ressalta-se que em consultas ao SisRGP, foi constatado que o recebimento e a conferência da 

documentação foram realizados por empregados terceirizados da SFA/PA, no período em 

exame (15/02/2016 a 14/03/2016). 

 

Processos de manutenção de licença de pescador profissional no RGP. 

 

Ademais, ao analisar as amostras (inicial e complementar), constatou-se que em quatro 

processos (manutenção de licença de pescador profissional no RGP), sendo um da amostra 

principal (em negrito) e três da amostra complementar, a ausência de documentos, exigidos 

pela Instrução Normativa MPA nº 06, de 29 de junho de 2012, para sua efetivação, conforme 

descrito no quadro a seguir:   

 

Quadro 14 – Processos de manutenção de licença de pescador profissional no RGP 

realizados no período de 15 de fevereiro a 14 de março de 2016. 
DOCUMENTOS 

AUSENTES 

NÚMERO DO PROCESSO 

NIT 00364.001573/2016-05; 00364.009706/2016-83; 00364.006502/2016-91; 

00364054549/2015-80. 

Fonte: Processos da amostra oficial elaborada pela CGU – Órgão Central e da amostra complementar. 

 

Conforme previsto no art. 9º da Instrução Normativa MPA nº 6, de 29 de junho de 2012, para 

a manutenção da Licença de Pescador Profissional, o interessado deverá apresentar no prazo 

de até 60 (sessenta) dias, contados da data do seu aniversário, junto a Unidade Administrativa 

da SFA localizada no Estado de sua residência, os seguintes documentos: 

 

a) Relatório de Exercício da Atividade Pesqueira na Categoria de Pescador Profissional 

Artesanal que poderá ser preenchido diretamente no sítio do Ministério da Pesca e 

Aquicultura, conforme publicado pela Portaria SEMOC/MPA, nº 47, de 7 de julho de 2014, e 

disponível em www.mpa.gov.br; 

b) Cópia do Número de Inscrição do Trabalhador (NIT) inscrito como segurado especial; 

c) 01 (uma) foto 3 x 4 cm recente, com foco nítido e limpo. 
 

Ressalta-se que nos registros no SisRGP há evidências de que o recebimento e a conferência 

da documentação foram realizados por empregados terceirizados da SFA/PA, no período em 

exame de 15/02/2016 a 14/03/2016. 

Diante do exposto, conclui-se que a ausência dos documentos apenas confirma a fragilidade 

nos procedimentos das concessões e corrobora que as licenças emitidas foram indevidas. 

  
##/Fato## 



Manifestação da Unidade Examinada 
 

Não houve manifestação da unidade examinada para esse item. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Diante da ausência de manifestação da unidade examinada após a apresentação dos fatos, a 

análise do Controle Interno sobre a constatação consta registrada acima, no campo ‘fato’.   
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Adotar providências para regularizar as inscrições de pescadores 

profissionais artesanais no SisRGP (registro inicial e manutenção de registro de pescador 

profissional) realizadas com ausência de documentos, exigidos no art. 4º na Instrução 

Normativa MPA nº 6, de 29 de junho de 2012. 

 

Recomendação 2: Instaurar processo administrativo visando o esclarecimento dos fatos, e se 

for o caso, apuração de responsabilidade pela habilitação de pessoas no SisRGP sem a devida 

instrução dos processos. 

 

 

2.1.6. Processos em que as assinaturas de interessados (pescadores) divergem das 

assinaturas das respectivas carteiras de identidade (RG).  
 

Fato 
 

Em análise documental de 104 processos, sendo treze da amostra inicial elaborada pela CGU 

– Órgão Central e 91 da amostra complementar (registro inicial de pescador e de manutenção 

de licença de pescador profissional), constatou-se que em quatorze deles, pertencentes à 

amostra complementar, as assinaturas de interessados (pescadores) divergem das assinaturas 

constantes em suas carteiras de identidade (RG), configurando, portanto, indício de fraude nos 

referidos documentos,  conforme detalhado no quadro a seguir: 

 

 Quadro 15 – Processos em que as assinaturas de interessados (pescadores) divergem das 

assinaturas das carteiras de identidade (RG).   
Nº do Processo Irregularidade Detectada 

00364.008207/2016-79; 00364.008214/2016-71; 

00364.006523/2016-14; 00364.006981/2016-45; 

00364.006358/2016-92; 00364.006512/2016-12; 

00364.008873/2016-15; 00364.006947/2016-71; 

00364.006509/2016-11; 00364.006486/2016-36; 

00364.006500/2016-00; 00364.008193/2016-93; 

00364.006495/2016-27; 00364.008200/2016-57. 

Formulário de Inscrição foi assinado pelo 

interessado (pescador), porém diverge da 

assinatura do seu RG. 

 Fonte: Processos da amostra complementar. 

 

Ressalta-se que os quatorze processos identificados são de interessados (pescadores) 

pertencentes à colônia de pescadores do município de Mocajuba/PA. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Não houve manifestação da unidade examinada para esse item. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 



 

Diante da ausência de manifestação da unidade examinada após a apresentação dos fatos, a 

análise do Controle Interno sobre a constatação consta registrada acima, no campo ‘fato’. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Adotar providências para regularizar as inscrições de pescadores 

profissionais artesanais no SisRGP (registro inicial e manutenção de registro de pescador 

profissional) realizadas com base em documentos de identificação dos pescadores(RG) que 

apresentam informações divergentes das inseridas nos Formulários de Requerimento de 

Registro de Pescador Profissional assinados pelos respectivos pescadores. 

 

Recomendação 2: Instaurar processo administrativo visando o esclarecimento dos fatos, e se 

for o caso, apuração de responsabilidade pela instrução dos processos. 

 

 

2.1.7. Registros efetivados para pescadores que possuem outras fontes de rendas 

diversa da decorrente da pesca.   
 

Fato 
 

Por meio da análise aos documentos dos processos (amostra inicial elaborada pela CGU – 

Órgão Central) de registros de interessados (pescadores) no RGP, no SisRGP, e consultas na 

base de dados da Relação Anual de Informações Sociais-RAIS, do Cadastro Geral de 

Empregados e Desempregados-CAGED e ao Portal da Transparência 

(www.portaldatransparencia.gov.br), constatou-se que interessados (pescadores) tiveram o 

registro inicial de pescador e de manutenção de licença de pescador profissional efetivados 

pelo responsável na SFA/PA, apesar de possuírem outras fontes de rendas diversa da 

decorrente da pesca, contrariando o disposto no art. 5º da Instrução Normativa SFA/PA nº 06, 

de 29 de junho de 2012, conforme descrito no quadro a seguir:   

 

 Quadro 16 – Processos de interessados (pescadores) que possuem outras fontes de rendas 

diversa da decorrente da pesca.   
Nº Beneficiário 

(CPF) 

Outra fonte de renda e/ou vínculo societário Valor (R$) recebido de 

seguro defeso/ano (s) 

(++) 

1 ***.987.102-** Razão social: Luid de Deus Cassiano 

Vínculos: Responsável; 

CNPJ: 19.738.348/0001-09; 

CNAE principal: 4781400-comércio varejista 

de artigos do vestuário e acessórios. 

 

 

 

Não há registro. 

2 ***.182.602-** Empregada do formosa supermercados e 

magazine Ltda., CNPJ 63.864.771/0001-47. 

4.668,00 (2011/2012) 

3 ***.476.702-** R. Costa Pureza & Cia. Ltda. - ME  

CNPJ: 15.759.854/0001-23; 

Vínculos: Sócio-Administrador;  

CNAE principal: 4744099-comércio varejista 

de materiais de construção em geral. 

Não há registro. 

4 ***.209.502-** Carmelita de Jesus Silvino 

CNPJ: 21.864.173/0001-28; 

Vínculos: Responsável; 

CNAE principal: 9602501-cabeleireiros. 

Não há registro. 

5 ***.394.421-** C. Rodrigues dos Santos - ME 

CNPJ: 15.525.086/0001-43; 

Vínculos: Responsável; 

10.900,00 (2011, 2012, 

2013 e 2016) 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/
javascript:Dossie.dossie('63.864.771/0001-47')
javascript:Dossie.dossie('21.864.173/0001-28');
javascript:Dossie.dossie('15.525.086/0001-43');


CNAE principal: 5611201-restaurantes e 

similares; 

Distribuidora Creme Mel do Pará Ltda. - ME  

CNPJ: 09.105.631/0001-40; 

Vínculos: Ex-Sócio-Administrador;  

CNAE principal: 4637106-comércio atacadista 

de sorvetes; 

Trabalhador urbano vinculado a empregador 

pessoa jurídica, CNPJ 05.580.638/0001-62, por 

contrato de trabalho regido pela CLT, por prazo 

indeterminado. 

6 ***.710.162-** (+) Aposentadoria por idade (NIT 11980111906) 

pelo INSS. 

7.748,00 (2012, 2014 e 

2015) 

7 ***.403.642-** Regiane Silva das Neves  

CNPJ: 23.502.922/0001-00; 

Vínculos: Responsável; 

Natureza jurídica: 2135-empresário 

(individual) 

CNAE principal: 9602501-cabeleireiros. 

3.520,00 (2016) 

8 ***.888.402-** Aposentadoria por invalidez previdenciária 

(16137462065) pelo INSS. 

6.048,00 (2014 e 2015) 

Fonte: Oito processos da amostra oficial elaborada pela CGU – Órgão Central, sendo um processo físico 

disponibilizado pela SFA/PA (+); Consulta aos sistemas RGP, SisRGP, RAIS e CAGED, em 10 de outubro e 16 

de novembro de 2016 e Portal da Transparência (www.portaldatransparencia.gov.br) (++). 

 

É importante destacar, com base no disposto no art. 5º da Instrução Normativa MPA nº 06, de 

29 de junho de 2012, que no ato da inscrição, o interessado (pescador) deverá: 

 

i) declarar que possui algum vínculo empregatício em outra atividade profissional, inclusive 

no setor público municipal, estadual ou federal, ou outra fonte de renda não decorrente da 

atividade de pesca, de acordo com formulário de declaração publicado em ato da Secretaria 

de Monitoramento e Controle da Pesca e Aquicultura - SEMOC/MPA preenchido pelo 

pescador e conferido pelo responsável na SFA/PA; e 

 

ii) informar que é aposentado ou que recebe benefícios inerentes ao amparo assistencial ao 

idoso e ao deficiente, assim como previdenciário que, na forma de legislação específica, não 

seja permitido o pleno exercício de atividades comerciais ou econômicas. 

 

Em consulta ao SisRGP, constatou-se que os interessados omitiram em seus formulários de 

inscrição as informações descritas nos itens anteriores (i e ii). 

 

Ressalta-se que deveria ser indeferido o pedido de inscrição do interessado no RGP, na 

categoria pescador profissional, quando constatado que o mesmo não atende aos requisitos 

legais, conforme disposto no art. 12 da Instrução Normativa MPA nº 06, de 29 de junho de 

2012. 

 

Embora não haja impedimento legal para cadastro como pescador profissional do interessado 

que possua outras fontes de renda, diversa da decorrente da pesca, é necessário que o pescador 

comprove que exerce a pesca como atividade principal e com fins comerciais para a percepção 

do seguro defeso.  

 

Conforme evidenciado, os interessados (pescadores profissionais) possuíam outra fonte de 

renda, diversa da decorrente da pesca, e receberam ou estão recebendo seguro defeso. 

javascript:Dossie.dossie('09.105.631/0001-40');
javascript:Dossie.dossie('23.502.922/0001-00');
http://www.portaldatransparencia.gov.br/


  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 326/2016-GAB/SFA-PA, de 14 de dezembro de 2016, o 

Superintendente Regional da SFA/PA apresentou a seguinte manifestação: 

 

“1. Foram apontados pescadores com outras fontes de renda e que receberam ou estão 

recebendo seguro defeso. Neste caso, os mesmos são responsáveis por omitir informações a 

este Ministério.  

 

2. Ademais, cumpre informar que a recepção e pagamento do seguro desemprego para o 

pescador profissional artesanal, conhecido como seguro defeso, são de competências do 

Ministério do Trabalho e Previdência Social. ”   
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em sua manifestação o gestor da SFA/PA se limitou a informar que os pescadores 

profissionais artesanais são os responsáveis pela omissão, ao Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento - MAPA, de informação de que possuíam outras fontes de rendas 

diversa da decorrente da pesca. E que a recepção e pagamento do benefício de seguro defeso 

é de competência Ministério do Trabalho e Previdência Social. 

 

Contudo, o gestor não informou a adoção de providências para sanar as impropriedades 

apontadas por este Órgão de Controle Interno, visto que os servidores e/ou empregados 

terceirizados da SFA/PA, ao realizarem análise dos documentos apresentados pelos referidos 

pescadores, não observaram as normas dispostas no art. 5º da Instrução Normativa SFA/PA 

nº 06, de 29 de junho de 2012. Ou seja, não verificaram se esses pescadores profissionais 

possuíam outras fontes de rendas diversas da pesca.  

 

Ademais, o gestor não informou se seus empregados e/ou terceirizados acessam à base de 

dados do Governo Federal que permitam identificar situações que ensejam restrição à 

inscrição no RGP ou ao recebimento do seguro defeso. 

 

Ressalta-se que o registro do pescador profissional artesanal no SisRGP é condição necessária 

para que o benefício do seguro defeso seja pago ao pescador profissional artesanal pelo 

Ministério do Trabalho e Previdência Social. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Adotar providências para regularizar as inscrições de pescadores 

profissionais artesanais no SisRGP (registro inicial e manutenção de registro de pescador 

profissional) realizadas com base em documentos de identificação dos pescadores(RG) que 

apresentam informações divergentes das inseridas nos Formulários de Requerimento de 

Registro de Pescador Profissional em que constam suas respectivas assinaturas. 

 

Recomendação 2: Instaurar processo administrativo visando o esclarecimento dos fatos, e se 

for o caso, apuração de responsabilidade pela instrução dos processos. 

 

Recomendação 3: Em articulação com a Secretaria de Aquicultura e Pesca/SAP/MAPA, 

adotar providências visando o acesso a bases de dados do Governo Federal que permitam 

identificar situações que ensejam restrição à inscrição no RGP ou ao recebimento do seguro 



defeso, inserindo, neste último caso, alerta no SisRGP que facilite o fornecimento de tais 

informações ao INSS, órgão responsável pelo pagamento do seguro defeso. 

 

 

2.1.8. Força de Trabalho da SFA/PA - Coordenação de Pesca e Aquicultura insuficiente 

frente as demandas da Unidade. 
 

Fato 
 

Por meio da Solicitação de Fiscalização nº 201603181/002, de 16 de setembro de 2016, 

solicitou-se a relação de servidores (efetivos/comissionados/terceirizados/estagiários) lotados 

no setor responsável pelo RGP em exercício nos meses de janeiro a março de 2016. 

 

Em resposta, a Unidade encaminhou a seguinte relação: 

 

Quadro 17: Força de trabalho no RGP meses janeiro a março/2016 
Nome CPF Vínculo Cargo Período em que exerceu 

atividade no órgão 

A M S ***.901.552-** Terceirizado Operacional I 10/06/2014 a 22/05/2016 

A L M R ***.811.142-** Terceirizado Operacional II 20/06/2014 a 22/05/2016 

A N C* ***.348.192-** Terceirizado Operacional I 18/11/2014 a 22/05/2016 

E B S ***.229.202-** Terceirizado Operacional I 24/11/2014 a 22/05/2016 

J T M J ***.374.292-** Terceirizado Operacional II 06/05/2015 a 22/05/2016 

J R S N ***.821.412-** Terceirizado Operacional II 01/07/2015 a 22/05/2016 

S T S A  ***.980.152-** Terceirizado Operacional II 20/06/2014 a 22/05/2016 

M M C ***.851.212-** 

Servidor 

Comissionado 

DAS1-Chefe de 

Serviço 13/05/2015 a 03/05/2016 

S C M ***.244.532-** 

Servidor 

Comissionado 

DAS101.4-

Superintendente 29/04/2015 a 10/05/2016 

T E S N ***.209.752-** 

Servidor 

Comissionado 

DAS101.2-Chefe de 

Serviço 13/03/2015 a 24/06/2016 

 

Do exame desse quadro, verifica-se que 70% do quantitativo de pessoal era formado por 

empregados terceirizados e 30% por ocupante de cargo em comissão sem vínculo efetivo.  

Observa-se ainda que a SFA/PA não dispunha, no período examinado, de nenhum servidor 

efetivo atuando no setor responsável pelo Registro Geral de Pesca. 

Durante os trabalhos de fiscalização foi verificado que todos os terceirizados relacionados no 

quadro anterior não trabalhavam mais na SFA/PA, desde 22/05/2016, e as três ocupantes de 

cargos comissionados foram exoneradas em maio e junho/2016. 

Verificou-se ainda que, no momento atual, a Unidade possui apenas um servidor efetivo na 

área responsável pela análise e registro da documentação do RGP. 

Percebe-se, portanto, que a força de trabalho do Setor revela-se insuficiente para fazer face às 

demandas institucionais da Unidade, tais como o cadastramento de pescadores, 

concessão/renovação/revalidação de licenças de pesca e de embarcações, fiscalização das 

atividades pesqueiras, etc. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 



Por meio do Ofício nº 326/2016-GAB/SFA-PA, datado de 14 de dezembro de 2016, o gestor 

apresentou a seguinte manifestação: 

“Atualmente, a CPA/PA possui a seguinte força de trabalho: 15 (quinze) funcionários 

terceirizados e 6 (seis) servidores efetivos. Contudo, buscando a estruturação da CPA e 

melhoria dos serviços prestados, estamos solicitando servidores de outros órgãos e tomando 

providências para localizar os dois servidores do antigo quadro do MPA novamente da 

Coordenação.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em razão da deficiência de pessoal, verificou-se descumprimento da missão institucional, haja 

vista que foram detectadas irregularidades nos processos de inscrição/renovação de licenças. 

 

Embora o gestor informe a adoção de providências futuras para sanar a insuficiência de 

pessoal da Unidade, as justificativas apresentadas não modificam os fatos verificados e 

apontados no relatório. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Avaliar a necessidade de realocar servidores para o setor responsável pela 

gestão do RGP no Pará.  

 

Recomendação 2: Fazer levantamento atualizado do quantitativo de servidores necessários, 

lotação ideal, incluindo planejamento de previsão futura com as potenciais aposentadorias e 

pedidos de exoneração de servidores enviando o estudo ao Ministério da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento, objetivando a realização de concurso público para adequar o quadro de 

pessoal da SFA/PA às demandas decorrentes de sua missão institucional.  

 

Recomendação 3: Abster-se de utilizar mão de obra terceirizada para exercer função de 

servidores na execução das atividades.   

 

 

2.2 Parte 2 

 

Não houve situações a serem apresentadas nesta parte, cuja competência para a adoção de 

medidas preventivas e corretivas seja do executor do recurso federal descentralizado. 

 

3. Consolidação de Resultados 

 

 

 Sobre os fatos e situações apontados à CGU, são procedentes as irregularidades listadas a 

seguir, conforme demonstrado no corpo do relatório: 

1. Análise da documentação apresentada pelos requerentes e inclusão de dados no 

Sistema de Registro Geral da Pesca - SisRGP - realizados por terceirizados. 



2. Ausência de assinatura do responsável pela análise documental e pela inserção de 

dados no Sistema RGP.   

3. Limitação de escopo resultante da não disponibilização de 87,38% dos processos de 

inscrição dos pescadores profissionais no Registro Geral de Atividade Pesqueira 

(RGP) da amostra selecionada. 

4. Documentação legal incompleta em processos de concessão de registro de pescador 

profissional (registro inicial e manutenção de registro); 

5. Processos em que as assinaturas de interessados (pescadores) divergem das assinaturas 

das respectivas carteiras de identidade (RG); 

6. Pescadores que possuem outras fontes de rendas diversa da decorrente da pesca.   

7. Ausência de segregação de função na análise da documentação e registro no SisRGP; 

8. Força de Trabalho da SFA/PA - Coordenação de Pesca e Aquicultura insuficiente 

frente as demandas da Unidade. 

 

 


