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INTRODUÇÃO

Em cumprimento às determinações do art. 10 da Instrução Normativa nº 14 do Tribunal de Contas
do Estado de Minas Gerais - TCE/MG, de 14 de dezembro de 2011, e da Decisão Normativa Nº
01/2022, de 29 de março de 2022, apresentamos o Relatório de Auditoria Interna sobre as contas
do exercício financeiro de 2021 da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais -
EPAMIG, sediada na Avenida José Cândido da Silveira, 1647 - Bairro União, Belo Horizonte,
Minas Gerais.

Nossos exames foram realizados consoantes normas e procedimentos de auditoria, incluindo,
consequentemente, provas em registros e documentos correspondentes na extensão julgada
necessária, segundo as circunstâncias, à obtenção das evidências e dos elementos de convicção
sobre as ocorrências detectadas.

O relatório está estruturado em tópicos e circunstanciado em sínteses dos itens previstos no art.
10 da Instrução Normativa nº 14/2011 e da Decisão Normativa nº 01/2022 do TCE/MG.

 

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988.
Constituição do Estado de Minas Gerais, de 21 de setembro de 1989.
Lei Federal 6404, de 15 de dezembro de 1876, que dispõe sobre as sociedades por ações.
Lei Complementar Federal 101, de 04 de maio de 2000 – Estabelece normas de finanças
públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências..
Lei Federal 13.303, de 30 de junho de 2016 – Dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa
pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União,
Estados e Municípios.
Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964 – Estatui normas gerais de direito financeiro
para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal.
Lei 14.167, de 10 de janeiro de 2002 – Dispõe sobre a adoção, no âmbito do estado, do
pregão como modalidade de licitação para a aquisição de bens e serviços comuns e dá
outras providências.
Lei 23.304, de 30 de maio de 2019 – Estabelece a estrutura orgânica da administração
pública do Poder Executivo do Estado e dá outras providências.
Lei que institui o Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG para o quadriênio,
relativo ao ano-exercício sob análise.
Lei que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária - LDO para o
exercício financeiro, relativo ao ano-exercício sob análise.
Lei Orçamentária Anual relativa ao ano-exercício sob análise – LOA.
Decreto 37.924, de 16 de maio de 1996 – Dispõe sobre a execução orçamentária e
financeira, estabelece normas gerais de gestão das atividades patrimonial e contábil de
órgãos e entidades integrantes do Poder Executivo e dá outras providências.
Decreto 44.014, de 19 de abril de 2005 – Dispõe sobre o Sistema de Informações
Gerenciais e de Planejamento – SIGPLAN, e disciplina sua implantação.
Decreto que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira do Estado de Minas
Gerais para o ano-exercício sob análise.
Decreto que dispõe sobre o encerramento do exercício financeiro, relativo ao ano-exercício
sob análise.
Instrução Normativa nº 14, de 14 de dezembro de 2011 – Disciplina a organização e a
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apresentação das contas anuais dos administradores e demais responsáveis por unidades
jurisdicionadas das administrações direta e indireta estadual e municipal, para fins de
julgamento -  TCE/MG.
Decisão Normativa Nº 01/2022 do TCE-MG.
Portaria MF nº 184, de 25 de agosto de 2008, que dispõe sobre as diretrizes a serem
observadas no setor público (pelos entes públicos) quanto aos procedimentos, práticas,
elaboração e divulgação das demonstrações contábeis, de forma a torná-los convergentes
com as Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.
Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que aprova as partes Geral, II –
Procedimentos Contábeis Patrimoniais, III – Procedimentos Contábeis Específicos, IV –
Plano de Contas Aplicado ao Setor Público e V – Demonstrações Contábeis Aplicados ao
Setor Público da 7ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público
(MCASP).
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1 - CUMPRIMENTO E EXECUÇÃO DAS METAS PREVISTAS - PPAG LDO E LOA

 

A análise dos 10 (dez) “Projetos Atividades Operações Especiais” (P/A/OE) sob responsabilidade
da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - EPAMIG, no ano-exercício de 2021,
com vistas à avaliação do cumprimento e da execução das metas previstas no Plano Plurianual de
Ação Governamental (PPAG), na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na Lei Orçamentária
Anual (LOA), propiciou o alcance das conclusões apresentadas a seguir:

 

1.1 Relativamente à Consecução das Metas Físicas

A avaliação do cumprimento e da execução das metas físicas previstas é realizada mediante
análise comparativa entre as metas informadas na LOA e os dados relativos à sua execução.

Considera-se adequada a execução física quando situada entre 70% (setenta por cento) e 130%
(cento e trinta por cento) da respectiva meta prevista, enquanto a execução que extrapola tais
limites é chamada de anômala.

No exercício de 2021, a execução física dos “Projetos-Atividades-Operações Especiais” (P/A/OE)
apresentou o seguinte perfil:

A execução física foi adequada em 07 - P/A/OE.
A execução física foi anômala em 03 - P/A/OE.

Os Projetos/Atividades/Operações Especiais com execução física anômala se encontram
relacionados a seguir (vide relação completa de P/A/OE no Apêndice 1:
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P/A/OE: 4026 – Aluno Formado (69,8%)
P/A/OE: 4037 - Evento Técnico Científico Realizado (142,3%)
P/A/OE: 4530 – Estudo Técnico Elaborado (133,3%)

Ressalvamos que, a partir da análise do mérito das justificativas apresentadas pelo gestor em
face da execução física anômala, foi considerado pertinente o seguinte argumento:

P/A/OE: 4026  – Aluno Formado

Justificativa: Vide Apêndice 2 – Justificativa nº 1

P/A/OE: 4037  – Evento técnico Científico Realizado

Justificativa: Vide Apêndice 2 – Justificativa nº 3

P/A/OE: 4530  – Estudo Técnico Elaborado

Justificativa: Vide Apêndice 2 – Justificativa nº 2

A totalidade das justificativas apresentadas pelo gestor encontra-se arrolada no Apêndice 2
deste relatório (Execução Anômala de Programas de Governo – Justificativas).

 

1.2 Relativamente à Consecução das Metas Financeiras

A avaliação do cumprimento e da execução das metas financeiras previstas é realizada mediante
análise comparativa entre o crédito inicial previsto na LOA e a despesa realizada no exercício.

Considera-se adequada a execução financeira quando situada entre 70% (setenta por cento) e
130% (cento e trinta por cento) da respectiva meta prevista, enquanto a execução que extrapola
tais limites é chamada de anômala.

No exercício de 2021, a execução financeira dos
Projetos/Atividades/Operações Especiais (P/A/OE) apresentou o seguinte perfil:

A execução financeira foi adequada em 08 P/A/OE
A execução financeira foi anômala em 02 P/A/OE

Os P/A/OE com execução financeira anômala se encontram relacionados a seguir:

P/A/OE: 4530 – Estudo Técnico Elaborado (0,00%)
P/A/OE: 7004 – Precatórios e Sentenças Judiciais (229,486%).

Ressalvamos que, a partir da análise do mérito das justificativas apresentadas pelo gestor em
face da execução financeira anômala, foi considerado pertinente o seguinte argumento:

P/A/OE: 4530  – Estudo Técnico Elaborado

Justificativa: Vide Apêndice 2 – Justificativa nº 2

P/A/OE: 7004  – Precatórios e Sentenças Judiciais

Justificativa: Vide Apêndice 2 – Justificativa nº 4

A totalidade das justificativas apresentadas pelo gestor encontra-se arrolada no Apêndice 2
deste Relatório (Execução Anômala de Programas de Governo – Justificativas).

 

1.3 Monitoramento Metas Pactuadas PPAG

Sistema de Gestão Integrado – SGI

Durante o exercício de 2020, foi implementado no âmbito da EPAMIG, o Sistema de Gestão
Integrado – SGI, por meio da Deliberação nº 810, de 23 de junho de 2020, sistema gerencial que
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proporciona o monitoramento e avaliação das metas pactuadas no PPAG e ainda, contribui para
os registros no Portal de Planejamento e Orçamento do Estado de Minas Gerais - SIGPLAN/MG,
sendo assim, importante instrumento de controle e aprimoramento de gestão.

De acordo com o normativo interno, o SGI tem como função monitorar os seguintes indicadores:

I . Receita (recurso próprio

II . Despesa (execução da despesa com recursos próprios)

III . Metas Pactuadas no PPAG:

a. Alunos Formados

b. Tecnologia Gerada

c. Eventos Técnico científicos

d. Publicações

e. Matrizes e Reprodutores

f. Sementes

g. Mudas qualificadas

h. Estudo Técnico elaborado

Os dados inseridos no sistema são encaminhados mensalmente por todas as Unidades da
Empresa, analisados e validados pela comissão que gerencia a plataforma, composta pelas
áreas de orçamento, de finanças e de planejamento, sendo coordenada pela Diretoria
Administrativa e Financeira – DRAF.

Atuando de forma preventiva, ao detectar qualquer desvio e/ou situação que impacte nos
resultados pactuados, é possível fazer as intervenções necessárias a fim de mitigar os riscos de
não atingimento das metas pactuadas e ainda, promover no âmbito da Empresa uma gestão mais
transparente e eficaz.

A seguir, demonstra-se o resultado do monitoramento das metas do PPAG referente ao exercício
de 2021, por meio do gerenciamento realizado via Sistema de Gestão integrado – SGI
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2 – AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS QUANTO À EFICÁCIA E À EFICIÊNCIA DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA,
FINANCEIRA E PATRIMONIAL

 

A avaliação dos resultados quanto à eficácia e à eficiência da gestão orçamentária, financeira e
patrimonial da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais – EPAMIG, no ano-exercício
de 2021, realizou-se nos termos demonstrados nos subitens a seguir:

 

2.1 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
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A gestão orçamentária da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - EPAMIG, no
ano de 2021, apresentou-se eficaz e parcialmente eficiente. As metas afetadas foram
devidamente justificadas - Apêndice 2.

Tal conclusão se assenta nos seguintes parâmetros e ocorrências:

2.1.1 Eficácia da Gestão Orçamentária

A eficácia da gestão orçamentária é obtida a partir do pleno alcance de objetivos e metas de
desempenho previamente definidos, aliado à observância de prazos estabelecidos e sem
preocupação com a avaliação dos custos envolvidos, na consecução dos P/A/OE da empresa
pública.

A mensuração da eficácia da gestão orçamentária deve ser precedida da análise da relação entre
o resultado físico alcançado e o resultado físico previsto para cada P/A/OE na Lei Orçamentária
Anual (LOA), conforme a equação a seguir:

Coeficiente de Eficácia (EA
%) =

 

Meta física realizada

---------------------------------   X   100

Meta física prevista

 

 

O desempenho de cada P/A/OE é determinado conforme os seguintes referenciais:

EA% ≥ 70% à Desempenho satisfatório (quanto à eficácia); e
EA% < 70% à Desempenho insatisfatório (idem).

A eficácia da gestão orçamentária (considerando-se a totalidade dos P/A/OE) é avaliada com
base no respectivo Índice de Eficácia (IA% ), ou seja, na percentagem dos P/A/OE com
desempenho satisfatório quanto à eficácia, nos seguintes termos:

Gestão Orçamentária Eficaz:

Hipótese em que 90% (noventa por cento) ou mais dos P/A/OE apresentam desempenho
satisfatório quanto à eficácia, ou seja, IA% ≥ 90%.

Gestão Orçamentária Parcialmente Eficaz:

Hipótese em que menos de 90% (noventa por cento) e mais de 10% (dez por cento) dos P/A/OE
apresentam desempenho satisfatório quanto à eficácia, ou seja, 10% < IA% < 90%.

Gestão Orçamentária Ineficaz:

Hipótese em que 10% (dez por cento) ou menos dos P/A/OE apresentam desempenho
satisfatório quanto à eficácia, ou seja, IA% ≤ 10%.

O Índice de Eficácia (IA% ) da gestão orçamentária da Empresa de Pesquisa Agropecuária de
Minas Gerais – EPAMIG, em 2021 é de 70% , nos termos dos dados da execução física da
totalidade de P/A/OE da empresa pública, apresentados no Apêndice 1.

O P/A/OE com desempenho insatisfatório quanto à eficácia (inferior a 70%) se encontram
relacionados a seguir (vide relação completa de P/A/OE no Apêndice 1:

P/A/OE: 4026 – Aluno Formado (69,8%)

 

2.1.2 Eficiência da Gestão Orçamentária

A eficiência da gestão orçamentária é obtida a partir do alcance da relação ótima entre resultados
produzidos e recursos empregados na consecução dos P/A/OE da empresa pública.

A mensuração da eficiência da gestão orçamentária deve ser precedida da análise da relação
entre: (1) resultados obtidos em face dos previstos (meta física realizada versus meta física
prevista) e (2) custos incorridos em face dos previstos (despesa realizada versus despesa fixada)
de cada P/A/OE constante da Lei Orçamentária Anual LOA (excetuados P/A/OE que não
apresentam execução financeira, ou seja, cuja despesa realizada tenha sido nula), conforme a
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equação a seguir:

Coeficiente de Eficiência
(EI %) =

Meta física realizada / Meta física
prevista

X   100---------------------------------------------------------
--------

Despesa realizada / Despesa Fixada

 

O desempenho de cada P/A/OE é determinado conforme os seguintes referenciais:

EI% ≥ 70% à Desempenho satisfatório (quanto à eficiência); e
EI% < 70% à Desempenho insatisfatório (idem).

A eficiência da gestão orçamentária (considerando-se os P/A/OE que apresentaram execução
financeira no exercício) é avaliada com base no respectivo Índice de Eficiência (I I% ), ou seja, na
percentagem dos P/A/OE com desempenho satisfatório quanto à eficiência, nos seguintes termos:

Gestão Orçamentária Eficiente:

Hipótese em que 90% (noventa por cento) ou mais dos P/A/OE apresentam desempenho
satisfatório quanto à eficiência, ou seja, I I% ≥ 90%.

Gestão Orçamentária Parcialmente Eficiente:

Hipótese em que menos de 90% (noventa por cento) e mais de 10% (dez por cento) dos P/A/OE
apresentam desempenho satisfatório quanto à eficiência, ou seja, 10% < I I% < 90%.

Gestão Orçamentária Ineficiente:

Hipótese em que 10% (dez por cento) ou menos dos P/A/OE apresentam desempenho
satisfatório quanto à eficiência, ou seja, I I% ≤ 10%.

O Índice de Eficiência (I I% ) da gestão orçamentária da Empresa de Pesquisa Agropecuária de
Minas Gerais – EPAMIG, em 2021 é de 66,70% , nos termos dos dados da execução física e
financeira dos P/A/OE da empresa pública, apresentados no Apêndice 1.

O P/A/OE com desempenho insatisfatórios quanto à eficiência (inferior a 70%) se encontram
relacionados a seguir (vide relação completa de P/A/OE no Apêndice 1:

P/A/OE: 4026 – Aluno Formado (69,9%)
P/A/OE: 7004 – Precatório (0,2%)

A totalidade das justificativas apresentadas pelo gestor encontra-se arrolada no Apêndice 2
deste Relatório (Execução Anômala de Programas de Governo – Justificativas).

 

2.2. GESTÃO PATRIMONIAL

2.2.1 Eficácia da Gestão Patrimonial

A eficácia da gestão patrimonial é obtida mediante o alcance dos objetivos para os quais o
patrimônio do órgão ou entidade é estabelecido.

Para a avaliação da eficácia da gestão dos bens e das mercadorias, deverá proceder a análise
documental, entrevistas e verificação in loco, quando possível e oportuno, com vistas à
certificação da observância dos seguintes quesitos:

Utilização:

Utilização adequada do patrimônio, com observância da pertinência de seu uso com a finalidade
do órgão, com os objetivos das políticas públicas de sua responsabilidade e com o fim a que se
destina.

Conservação:

Estado de conservação dos bens patrimoniais, de forma a se permitir sua utilização otimizada e
de evitarem despesas com manutenção e conservação eventualmente desnecessárias.

A eficácia da gestão patrimonial, nesses termos, tem como base na observância dos quesitos
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“Utilização” e “Conservação”, supra.

 

2.2.2 Eficiência da Gestão Patrimonial

A eficiência da gestão patrimonial é obtida mediante o conhecimento tempestivo do patrimônio da
Empresa, no que se refere a sua composição e utilização.

A eficiência da gestão patrimonial, nesses termos, tem como base na observância dos quesitos
“Composição”, “Utilização” e “Aderência às normas patrimoniais e controles vigentes”, supra.

Quesito
Atendimento

(Sim/Não)

 

A correta aplicação das normas pertinentes ao controle
patrimonial em especial:

Decreto nº 47.539/2018, que trata da administração da frota
de veículos, com especial atenção à regularidade da
documentação dos veículos.

 

 

Decreto que trata do encerramento do exercício
(disposições correlatas a inventários).

NÃO.

Todas as multas regularizadas.

CRLV e TRLAV sem ocorrências.

SIM

Instrução de Serviço Conjunta nº 01/2021, de
01/10/2021 que orienta EPAMIG – SEDE e
suas UNIDADES a respeito dos
procedimentos relativos ao encerramento do
Exercício de 2021.

 

Existência e observância de mecanismos de controle que
permitam assegurar a guarda, conservação, preservação e melhor
utilização do patrimônio público, consistentes em controle de
cargas patrimoniais, elaboração de inventário com o devido ajuste
nas distorções identificadas, controles efetuados por pessoas
devidamente treinadas e mediante observância do princípio de
segregação de funções, guarda de bens em locais apropriados
etc.

SIM

Existência de planejamento para aquisição de bens e sua
observância.

SIM

 

 

Inexistência de denúncias sobre desaparecimento ou mau uso dos
bens patrimoniais do órgão ou da entidade ou do fundo, cuja
fundamentação haja sido certificada em trabalho de auditoria.

SIM

Instauração de processos para fins de apuração de responsáveis,
nos termos do Capítulo XI do Decreto 45.242/2009, na hipótese
de desaparecimento de bens ou sua avaria por uso inadequado.

Não houve instauração de processo para
apuração de responsabilidade para
desaparecimento de bens ou por uso
inadequado no exercício de 2021.

Existência de conciliação e realização de ajustes dos respectivos
saldos contábeis, com vistas à demonstração da fidedignidade e
consistência das informações sobre o patrimônio do órgão,
entidade ou fundo.

SIM

Observações:

O atendimento afirmativo de todos os quesitos – implica na gestão
patrimonial eficiente.

A ocorrência de um ou mais quesitos negativos – implica na
gestão financeira parcialmente eficiente.

Gestão Patrimonial Eficiente
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A ocorrência de todos os quesitos negativos – implica na gestão
financeira ineficiente.

 

Neste sentido, quanto à gestão patrimonial da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas
Gerais - EPAMIG no ano-exercício de 2021 apresenta-se em conformidade com os quesitos
estabelecidos.

Contudo, no intuito de promover melhorias nos controles internos e das boas práticas gerenciais
que possibilitam o conhecimento tempestivo do acervo patrimonial, especificamente à gestão de
estoques, conforme Relatório 4º Trimestre/2021 da Auditoria Externa (Cass Auditores e
Consultores S/S Auditores Independentes), obteve-se a seguinte recomendação:

Recomendamos que a contabilidade busque junto ao setor de TI da empresa, informações em
nível de Relatório por tipo de produto, suas movimentações quantitativas e valoradas em
determinado período, constando dados como aquisição, devolução de compras, requisição,
transferência de insumos entre setores, baixa de vendas, entre outros, para que possa
comprovar de forma qualificada as informações constantes por classe de estoques
apresentadas no balancete contábil.

Neste sentido, a recomendação foi acatada no âmbito da EPAMIG, nos seguintes termos:

"Em resposta pela EPAMIG/DPGF, foi acatada a recomendação, através do Relatório de
Efetividade Contábil, em data de 21 de janeiro de 2022, atualmente em fase de levantamento
de layout para criação do relatório."

O relatório analítico gerencial sugerido pela Auditoria Externa possibilitará exames quantitativos e
qualitativos de forma mais detalhada, no que se refere à movimentação (saída e entrada) dos
valores registrados para os diversos grupos de estoques da Empresa.

 

2.2.3 Prestação de Contas de Exercício de 2020

Referente ao exercício financeiro de 2020, conforme Art. 5º da Decisão Normativa 01/2021, a
EPAMIG não foi relacionada para julgamento/apreciação da prestação de contas.

 

3. GESTÃO FINANCEIRA

3.1.1 Eficácia Gestão Financeira

A eficácia da gestão financeira da empresa pública pode ser obtida a partir da observância do
planejamento e do controle no uso dos recursos. Uma gestão financeira eficaz influencia todas as
áreas da entidade, pois o devido funcionamento de cada um deles depende da correta execução
orçamentária e adequada aplicação dos recursos, tornando assim, viável a geração de resultado
positivo para a Empresa.

A eficácia da gestão financeira da Empresa será, nesses termos, avaliada com base na
observância nos Demonstrativos: “Balanço Patrimonial”, “Demonstração do Resultado da
Empresa Exercício Findo” e o “Demonstrativo do Resultado dos Exercícios de 2020 e 2021”.

Demonstrativos do Encerramento do Exercício de 2021

Balanço Patrimonial - Comparativo com o Exercício de 2020 (saldos)

 Exercício
2021  Exercício 2020  Variação

Ativo      

Circulante 39.489.920,36  37.526.873,51  5,23%

Caixa e Equivalentes de Caixa        
20.057.224,90         19.122.069,65  4,89%

Clientes             
845.425,52           1.224.933,36  -30,98%
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Provisão para Créditos de Liquidação
Duvidosa -407.331,04  -477.196,22  -14,64%

Impostos Contrib.Recuperar/Compensar             
685.271,96              727.894,42  -5,86%

Recursos Receber Tesouro Estadual          
1.397.946,32           1.465.508,69  -4,61%

Estoques        
15.473.969,05         13.973.549,98  10,74%

Despesas Exercício Seguinte             
269.460,90              427.373,60  -36,95%

Outros Ativos          
1.167.952,75           1.062.740,03  9,90%

Não Circulante        
10.571.772,30         11.927.097,67  -11,36%

Depósitos Judiciais/Recursais             
490.737,79              544.925,34  -9,94%

Recursos a Receber Tesouro Estadual - Ceres          
3.028.883,61           4.145.139,00  -26,93%

Investimentos                 
7.863,48                18.638,96  -57,81%

Imobilizado          
7.044.012,49           7.211.924,88  -2,33%

Intangível                    
274,93                  6.469,49  -95,75%

Total do Ativo        
50.061.692,66         49.453.971,18  1,23%

Passivo      

Circulante        
22.369.100,83         25.377.448,28  -11,85%

Fornecedores             
439.074,28           1.138.027,56  -61,42%

Adiantamento de Clientes             
238.979,06              295.453,11  -19,11%

Salários e Encargos Sociais          
5.504.444,84           5.540.280,75  -0,65%

Credores Diversos             
851.687,90              346.346,41  145,91%

Parcelamento de Ações Judiciais               
32.529,83              224.783,83  -85,53%
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Tributos e Contribuições a Recolher          
2.038.794,56           1.942.728,05  4,94%

Credores por Convênio          
3.530.146,73           6.398.747,60  -44,83%

Provisão de Férias e 13º Salário          
8.335.497,31           8.182.089,69  1,87%

Provisão Ceres - Parcelamento Plano Básico          
1.397.946,32           1.308.991,28  6,80%

Não Circulante        
16.177.540,55         17.569.433,10  -7,92%

Provisão para Contingências        
13.148.656,94         13.424.294,10  -2,05%

Provisão Ceres - Parcelamento Plano Básico          
3.028.883,61           4.145.139,00  -26,93%

Patrimônio Líquido        
11.515.051,28           6.507.089,80  76,96%

Capital Social        
31.600.000,00         31.600.000,00  0,00%

Reserva de Capital               
28.254,16                28.254,16  0,00%

Reserva de Lucros        
12.245.680,13         12.245.680,13  0,00%

Prejuízos Acumulados -
37.366.844,49  -40.750.216,99  -8,30%

Lucro/Prejuízo do Exercício 5.007.961,48  3.383.372,50  48,02%

Total do Passivo        
50.061.692,66         49.453.971,18  1,23%

Fonte: Balancete Contábil Analítico dos Exercícios de 2021 e 2020

 

Demonstração de Resultado - Comparativo com o Exercício de 2020
(movimentos)

  Exercício 2021  Exercício 2020  Variação

Despesas e Custos  -
107.478.108,69  -

107.230.068,42  0,23%

Custos de Produção  -7.663.075,91  -6.582.980,08  16,41%

Custo do Produto Agropecuário Vendido  -5.583.950,86  -4.581.947,57  21,87%
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Custo de Revistas e Publicações
Vendidas  -29.107,18  -28.216,77  3,16%

Custo dos Animais Vendidos  -1.654.505,31  -1.418.490,15  16,64%

Custo do Produto Industrial Vendido  -173.649,92  -251.021,55  -30,82%

Perdas de Produtos  -221.862,64  -303.304,04  -26,85%

Despesas Operacionais  -98.716.139,57  -99.604.473,12  -0,89%

Despesas Comerciais  -208.405,75  -601.023,11  -65,32%

Despesa com Pessoal Administrativo  -81.184.148,60  -83.721.427,93  -3,03%

Material de Consumo  -5.500.238,20  -4.345.052,50  26,59%

Serviços de Terceiros  -4.195.788,85  -3.669.958,79  14,33%

Despesas Gerais  -4.724.088,94  -5.475.079,48  -13,72%

Despesas com Provisões  275.637,16  -551.075,83  -150,02%

Insubsistências Ativas  -2.809.927,50  -987.110,99  184,66%

Perdas de Produtos  -1.409,27  -5.545,76  -74,59%

Perdas de Animais  -367.769,62  -248.198,73  48,18%

Resultados Financeiros Líquidos             
289.309,90             

100.976,42  186,51%

Despesas Financeiras  -84.969,21  -54.387,48  56,23%

Receitas Financeiras             
374.279,11             

155.363,90  140,90%

Imposto de Renda e Contribuição
Social  -1.388.203,11  -1.143.591,64  21,39%

Imposto de Renda  -999.545,52  -820.917,09  21,76%

Contribuição Social  -388.657,59  -322.674,55  20,45%

Receitas      
112.486.070,17      

110.613.440,92  1,69%

Venda de Produtos          
9.178.745,79          

6.950.135,52  32,07%

Produtos Agropecuários          
6.982.394,63          

4.828.127,08  44,62%

Revistas e Publicações                            15,78%
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Revistas e Publicações  111.219,60  96.064,16  15,78%

Animais          
1.918.651,89          

1.783.820,87  7,56%

Produtos Industrializados             
166.479,67             

242.123,41  -31,24%

Venda de Serviços          
1.124.655,57             

582.066,99  93,22%

Rendas de Ensino Regular             
313.828,71             

239.220,74  31,19%

Rendas de
Congressos/Simpósios/Cursos               

23.671,99                 
9.050,33  161,56%

Análise/Pesquisa/Assessoria/Consultoria             
271.939,61             

207.127,00  31,29%

Exploração de Estande/Auditório em
Eventos             

425.559,00               
29.540,00  1340,62%

Rendas de
Beneficiamento/Industrialização               

87.530,40               
97.128,92  -9,88%

Cessão de Direito de Uso                 
2.125,86  -  100,00%

Deduções da Receita  -669.184,75  -550.219,89  21,62%

Devoluções de Vendas  -32.596,16  -35.972,40  -9,39%

Descontos sobre Vendas  -23.240,00  -22.001,70  5,63%

ICMS sobre Vendas  -57.861,21  -59.767,39  -3,19%

ISSQN sobre Serviços Prestados  -13.280,75  -7.856,09  69,05%

IPI sobre Vendas  -10.112,69  -8.964,31  12,81%

COFINS Não-Cumulativo sobre Vendas  -427.766,53  -334.337,34  27,94%

PIS Não-Cumulativo sobre Vendas  -92.872,87  -72.589,50  27,94%

COFINS Cumulativo sobre Vendas  -9.414,74  -7.176,36  31,19%

PIS Cumulativo sobre Vendas  -2.039,80  -1.554,80  31,19%

Outras Receitas Operacionais      
102.858.048,11      

103.632.688,96  -0,75%

Transferências de Recursos do Estado        
88.983.305,71        

91.803.198,73  -3,07%
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Recursos de Convênios Poder Público             
179.263,22             

265.454,08  -32,47%

Receitas de Doações do Poder Público  -  -  -

Superveniências Ativas        
12.323.855,21        

10.777.967,08  14,34%

Diversas Receitas Operacionais          
1.371.623,97             

786.069,07  74,49%

Outras Receitas  -6.194,55  -1.230,66  403,35%

Ganhos e Perdas no
Imobilizado/Intangível  -6.194,55  -1.230,66  403,35%

Resultado  5.007.961,48  3.383.372,50  48,02%

 Fonte: Balancete Contábil Analítico dos Exercícios de 2021 e 2020.

 

Percebe-se que o resultado contábil líquido em 31 de dezembro de 2021 foi um Lucro no montante
de R$5.007.961,48, enquanto no mesmo período do exercício de 2020 foi um Lucro de
R$3.383.372,50.

Os principais fatos que explicam a variação no resultado de um exercício para o outro são
descritos  abaixo:

Recebimento de recurso recebido do Tesouro Estadual a título de "venda da folha de
pagamento" no montante de R$ 2.576.515,00;
Recebimento de R$ 446.855,61 referente a Emendas Parlamentares;
Recebimento de R$ 494.356,85 referente ao repasse do Estado para o pagamento de
ações trabalhistas;
Recebimento de recursos do Tesouro Estadual em 2021 para pagamento de safristas no
montante de R$ 1.412.362,58
Recebimento de recursos do Tesouro Estadual em 2021 no montante R$ 218.010,80
referente a aprovações de recursos para contratação de empresa terceirizada autorizadas
através do Ofício COFIN nº 0865/2020 para recebimento em 2021;
Aumento da Superveniência de 2021 em relação a 2020 devido a recuperação do valor de
mercado no preço da arroba do gado, leite e café no montante de R$ 1.545.888,13

3.1.2 Eficiência da Gestão Financeira

Referente à eficiência gestão financeira deve ser observada as disposições legais, o
conhecimento tempestivo da disponibilidade do órgão, entidade ou fundo, a previsão de ingressos
futuros para efeito de assunção de compromissos financeiros, obtidos mediante mecanismos de
controle e acompanhamento da utilização dos recursos financeiros.

Necessário ainda, no que se refere à empresa pública, observância dos índices de liquidez e
rentabilidade, pois demonstram a capacidade da empresa em honrar com suas obrigações
(liquidez corrente, liquidez geral, retorno sobre o patrimônio líquido e retorno sobre as vendas),
apresentarem-se iguais ou superiores à média nacional do setor.

Neste sentido, para avaliação de uma gestão financeira eficiente, deverão ser observados os
seguintes quesitos:

a. Pontualidade:

Pontualidade dos pagamentos realizados, sem geração de ônus financeiros adicionais.

b. Planejamento:

Planejamento da alocação de recursos, mediante sistema de fluxo de caixa por meio do qual se
realizem a previsão e o controle de receitas e de despesas, o planejamento de dispêndios e a
prioridade às despesas indispensáveis para a manutenção e o funcionamento do órgão, entidade
ou fundo.

c. Gerenciamento:

Aplicação financeira de recursos vinculados disponíveis.
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d. Índice de Liquidez e Rentabilidade

Média igual ou superior ao índice nacional do setor

 

Referente aos quesitos Planejamento e Gerenciamento, a EPAMIG observou a devida alocação
dos recursos, priorizando as despesas essenciais para a manutenção e funcionamento da
empresa e a devida aplicação dos recursos vinculados disponíveis.

Pode-se atestar a adequação aos quesitos de planejamento e gerenciamento, por meio de
relatórios gerenciais disponibilizados pelo Sistema de Gestão Integrado - SGI. Por meio da
ferramenta, é possível acompanhar e monitorar o financeiro da Empresa, principalmente os
recursos próprios, pois a Epamig gera a sua própria receita para fazer frente a todo seu custeio e
investimentos.

Para melhor utilização dos recursos disponíveis e das informações geradas, faz-se o
monitoramento do Documento de Arrecadação Estadual - DAE quitado para a receita (documento
gerado para cada venda realizada pela Empresa) e o monitoramento da Nota Fiscal emitida
registrada para a despesa (liquidação).

Com o monitoramento da informação, é gerado e disponibilizado relatórios para os gestores,
apresentando o resultado da execução financeira no período. Observando-se desvios em relação
à programação orçamentária/financeira, cada unidade apresenta um Plano de Providências,
documento padrão para justificar e informar ações visando correção dos desvios.

 

Quanto ao quesito Pontualidade, a EPAMIG respeita o devido processo legal de pagamento das
despesas, em conformidade com  arts. 58, 64 e 65 da Lei 4.320/64. Contudo, durante o 2º
semestre/2021 (a partir de outubro), o sistema operacional TOTVS, passou por uma
remodelagem, no intuito de proporcionar melhorias e oferecer mais funcionalidades, ocorrendo a
migração para o TOTVS CLOUD (em nuvem) - Processo SEI 3050.01.0000756/2021-94

Em decorrência da migração de dados para o novo sistema e os ajustes necessários para a
devida convergência com os parâmetros pré-estabelecidos, no âmbito da Empresa, com o
sistema TOTVS utilizado até então, ocorreram eventos que impactaram na geração dos lotes que
contêm as informações para processamento dos pagamentos, gerando ônus financeiro com
multas/juros durante o período de migração.

Neste sentido, percebe-se que para o quesito Pontualidade, há de se considerar os eventos
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inesperados registrados no decorrer do exercício de 2021. Por se tratar de migração de sistema,
apesar da adoção de medidas preventivas estabelecidas pelo Departamento de Planejamento e
Gestão de Finanças - DPGF e pela Assessoria de Informática - AINF, para evitar impacto
"negativo" no âmbito das diversas operações da Empresa, ainda assim, ocorreram desajustes
nos fluxos processuais.

Todavia, as demais demandas da Empresa ocorreram de acordo com a legislação vigente e em
consonância com a Lei das Sociedades por Ações Lei 6.404/1976, sendo respeitada a
particularidade e as atividades desenvolvidas em cada área da Empresa

Para os quesitos Índice de Liquidez e Rentabilidade da EPAMIG (liquidez corrente, liquidez
geral, retorno sobre o patrimônio líquido e retorno sobre as vendas), a Empresa deve apresentar
índices iguais ou superiores à média nacional do setor.

Segue demonstrativo da análise do Índice de Liquidez e Rentabilidade da EPAMIG, referente ao
exercício de 2021:

Nestes termos, apresentamos as seguintes conclusões:

O índice de liquidez financeira (corrente e geral) acima de R$ 1,00 demonstra a capacidade
de pagamento tanto no curto quanto no longo prazo;
Apesar da redução de 16,37%, constante na análise de retorno do Lucro Líquido (LL) sobre
o Patrimônio Líquido (PL), verifica-se considerável aumento de 76,96% no Patrimônio
Líquido em função da redução dos Prejuízos Acumulados;
A performance das vendas, aliada a valorização de mercado, dos produtos agropecuários
proporcionaram um resultado, Lucro Líquido (LL), 7,26% superior ao verificado no exercício
anterior.

Para fins de comparação foram utilizados os índices das empresas públicas EMBRAPA e
EMATER-MG, por estarem alinhadas com o mesmo seguimento (setor) da EPAMIG.

Os demonstrativos dos cálculos dos índices de liquidez e rentabilidade da EPAMIG e os
demonstrativos comparativos dos índices das empresas públicas EMBRAPA e EMATER-MG
estão apresentados no Apêndice 4.

Neste sentido, quanto à Gestão Financeira da EPAMIG no ano-exercício de 2021, encontra-se
aderente às práticas contábeis/financeiras vigentes e apresentando-se de forma eficaz e
eficiente.

Tal conclusão se assenta nos seguintes parâmetros e ocorrências:

a. Eficácia da Gestão Financeira

A eficácia da gestão financeira é obtida a partir da observância e análise dos demonstrativos do
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resultado do exercício de 2021 e devidas considerações, registradas inclusive, no Relatório
Financeiro de 2021 (publicado no site www.epamig.br e no link transparência).

Neste sentido, observar-se que, o resultado do exercício de 2021,  mostrou-se satisfatório para
atingir seu propósito: encerramento do exercício com resultado positivo.

b. Eficiência da Gestão Financeira

A eficiência da gestão financeira é obtida a partir da observância de disposições legais, do
conhecimento tempestivo das disponibilidades da EPAMIG e da previsão de ingressos futuros
para efeito de assunção de compromissos financeiros, obtidos mediante mecanismos de controle
e acompanhamento da utilização de seus recursos financeiros.

Neste sentido, observa-se que houve o atendimento aos quesitos, observância às disposições
legais vigentes, melhoria no controle e monitoramento dos recursos públicos por meio do Sistema
de Gestão Integrado – SGI.

 

3 – AUDITORIAS REALIZADAS E PROVIDÊNCIAS ADOTADAS

 

As informações relativas às auditorias contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial
realizadas no ano exercício de 2021, relativas à Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas
Gerais – EPAMIG, e providências adotadas diante das falhas, irregularidades ou inconformidades
porventura constatadas encontram-se arroladas nos subitens a seguir:

3.1 Relativamente às auditorias realizadas

Os documentos técnicos relativos a auditorias realizadas pela Unidade de Auditoria Interna da
Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais – EPAMIG e emitidos no ano-exercício sob
análise encontram-se relacionados no quadro resumo a seguir:

 

DOCUMENTOS TÉCNICOS DE AUDITORIA EMITIDOS PELA EPAMIG EM 2021

PRODUTO QUANTIDADE

Relatório de Auditoria emitido pela unidade de
auditoria interna 05

Relatório de Avaliação de Efetividade 04

Relatório de Tomada de Contas Especial -

Parecer Técnico -

Certificado de Auditoria -

Certificado de Auditoria de Tomada de Contas
Especial -

Nota Técnica 23

Orientação Técnica -

QUANTIDADE TOTAL 32

 

No que concerne a trabalhos de auditoria de que podem resultar recomendações de adoção de
providências por parte do gestor, encontram-se enumerados no quadro resumo a seguir os
documentos técnicos emitidos pela unidade de auditoria interna, referentes à entidade no período
em referência.
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RELATÓRIOS DE AUDITORIA EMITIDOS PELA EPAMIG EM 2021

1 Número: 3050.0237.2021Objetivo da auditoria: Avaliação 3º
Trimestre 2021

 Data:  Relatório Auditoria Conselho Fiscal

        2 Número: 3050.0245.2021Objetivo da auditoria: Avaliação 4º
Trimestre e Exercício 2021

 Data:  

Relatório Auditoria Conselho Fiscal

 

 

3 Número: 3050.0256.2021Objetivo da auditoria: Avaliação 1º
Trimestre 2021

 Data:  Relatório Auditoria Conselho Fiscal

4 Número: 3050.0269.2021Objetivo da auditoria: Avaliação 2º
Trimestre 2021

 Data: 01.12.2020 Relatório conselho Fiscal

 

3.2 PROCEDIMENTO COM POSSÍVEL DANO AO ERÁRIO INSTAURADO NA
CORREGEDORIA-GERAL DO ESTADO

 

3.3 Relativamente às Providências Adotadas

O resultado quanto à efetividade das recomendações de auditoria decorrentes dos trabalhos da
Unidade de Auditoria Interna da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais – EPAMIG
submetidos à avaliação de efetividade são informadas no quadro resumo a seguir, do qual
constam ainda informações sobre os respectivos relatórios de avaliação de efetividade (RAE)
emitidos no ano-exercício sob análise. Salientamos que tais informações retratam os status de
implementação das recomendações apuradas na data de emissão dos respectivos Relatórios de
Avaliação de Efetividade (RAE).

 

RELATÓRIOS DE AVALIAÇÃO DE EFETIVIDADE - RAE
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021
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1 Número: 3050.0239.2021

Resultado quanto à
efetividade: Total Total %

Implementada 3 60%

 Data: 22.01.2021 Não Implementada - -

Documento  Com medidas em curso 2 40%

  TOTAL 05 100%

2 Número: 3050.0247.2021

Resultado quanto à
efetividade: Total Total %

Implementada 1 100%

 Data: 04.04.2021 Não Implementada - -

Documento  Com medidas em curso -  

  TOTAL 01 100%

3 Número: 3050.0259.2021

Resultado quanto à
efetividade: Total Total %

Implementada 05 72%

 Data: 12.07.2021 Não Implementada - -

Documento  Com medidas em curso 02 28%

  TOTAL 07 100%

4 Número: 3050.0271.2021

Resultado quanto à
efetividade: Total Total %

Implementada 02 67%

 Data: 03.11.2021 Não Implementada -  

Documento  Com medidas em curso 01 33%

  TOTAL 03 100%

Encontram-se reproduzidos no Apêndice 3 os (RAE) enumerados no quadro resumo em questão,
por intermédio dos quais são disponíveis as seguintes informações relativas às providências
adotadas diante das falhas, irregularidades ou ilegalidades constatadas em trabalhos de auditoria
submetidos à avaliação de efetividade:

Inconformidades apuradas;
Recomendações de auditoria apresentadas;
Medidas implementadas pelo gestor;
Avaliação da implementação;
Considerações do auditor.

 

Relatório 3050.0298.2022 (48873423)         SEI 3050.01.0000620/2022-77 / pg. 19



4 – AUDITORIA EXTERNA

 

De acordo com a Lei 13.303/2016, que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da
sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, assim dispõe:

  Art. 7º Aplicam-se a todas as empresas públicas, as sociedades de economia mista de capital
fechado e  as suas subsidiárias as disposições da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e
as normas da  Comissão de Valores Mobiliários sobre escrituração e elaboração de
demonstrações financeiras, inclusive a obrigatoriedade de auditoria independente por auditor
registrado nesse órgão.

Implementado em 2021, o Estatuto da Empresa em conformidade com a Lei das Estatais,
Decreto Estadual nº 48.191/2021, de 14 de maio de 2021, assim determina:

 Art. 42 – Aplicam-se à Epamig as regras de escrituração e de elaboração de demonstrações
 financeiras contidas na Lei Federal nº 6.404, de 1976, nos pronunciamentos e nas
orientações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, aprovados pelo Conselho
Federal de Contabilidade, nas instruções do TCEMG e nas normas da Comissão de Valores
Mobiliários, inclusive no que concerne à obrigatoriedade de auditoria independente por auditor
registrado nessa Comissão.

Assim, no exercício de 2021, instaurado processo de contratação de empresa especializada em
Auditoria Independente, sendo celebrado contrato com a Empresa Cass Auditores e
Consultores S/S Auditores Independentes.

Emitido Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis do Exercício de
2021, em 11 de abril de 2022, com emissão de opinião com ressalvas:

Examinamos as demonstrações contábeis da EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA
DE MINAS GERAIS - EPAMIG, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro
de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e
dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, bem como as correspondentes notas
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as
demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira da EMPRESA DE PESQUISA
AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG, em 31 de dezembro de 2021, o
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data,
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião com ressalvas

A empresa possui culturas agrícolas formadas ao longo do tempo que são considerados ativos
biológicos em conformidade com a determinação do CFC -  Conselho Federal de
Contabilidade, através de entendimentos da norma técnica NBCTG29 (R2) - Ativo Biológico e
Produto Agrícola, mas que não estão reconhecidas no ativo imobilizado. Não há evidências
suficientes para demonstrar os investimentos feitos nestas culturas e que deveriam ter sido
contabilizadas neste ativo quando da sua formação. Em função disso, o ativo não circulante está
demonstrado a menor por valores que não puderam ser mensurados com reflexos
correspondentes no patrimônio líquido e no resultado do exercício.

Em data de 31 de dezembro de 2021, constam no balanço patrimonial da empresa a título de
depósitos judiciais e recursais no Realizável a Longo Prazo, o montante de R$ 490.738,
entretanto nos registros informados pela Assessoria Jurídica constam outros depósitos não
registrados como realizável a longo prazo no balanço naquela mesma data, ocasionando uma
diferença a menor no valor de R$ 1.255.557. Com a falta da ativação desses depósitos, o
Realizável a Longo Prazo, o patrimônio líquido e o resultado do exercício encontram-se a menor
naquele mesmo valor e data.

Até o encerramento e fechamento deste relatório do auditor, não tivemos a conclusão do
levantamento individualizado da provisão de férias e os respectivos encargos sociais incidentes,
para respaldo do saldo de R$ 8.335.497 que vem se acumulando ao longo dos exercícios, nas
"Obrigações Trabalhistas no passivo circulante (nota explicativa nº 9). Diante disso, ficamos
impossibilitados de opinar sobre os efeitos que deverão ocasionar, notadamente para menos,
diante da redução do quadro de funcionários que a companhia vem registrando nesses
exercícios, sem que fossem reconhecidas essas reduções na formação daquele montante.

 

4.1 - Análise Ressalvas - Tratativas EPAMIG

4.1.1 Ativo Biológico

Elaborado Estudo Técnico para avaliação do rebanho destinados à pesquisa por equipe técnica
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(pesquisadores) da EPAMIG. Processo SEI 3050.01.000165/2022-43.

O Estudo para Imobilização de Semoventes da EPAMIG e o registro contábil Conta Imobilizado
Biológico, integram o processo  SEI nº 3050.01.0000620/2022-77 - Prestação de Contas
Exercício de 2021.

Referente aos produtos agrícolas, encontra-se em elaboração pela equipe técnica da EPAMIG,
metodologia mais adequada para efetivar os devidos registros, conforme Ata reunião - Apêndice
5

 

4.1.2 Depósitos Judiciais e Recursais

Promoveu-se alinhamento interno, quanto ao devido entendimento pertinente às informações
registradas pela Assessoria Jurídica - ASJU.

Neste sentido, percebe-se que houve uma desarmonia de entendimento quanto à leitura da
planilha de controle dos processos judiciais da Empresa. Identificada a situação, foi possível
reorganizar as informações prestadas pela ASJU, a fim de se obter o devido juízo e, por
consequencia, a devida análise pela empresa de auditoria externa.

Em reunião realizada com o Conselho Fiscal, em 22 de junho de 2022, foi demonstrada a situação
que ocasionou a desarmonia na "leitura" da planilha pela auditoria externa, tendo como
consequencia, a respectiva ressalva. Após explanação pela Assessoria Jurídica da Empresa,
promovendo os devidos esclarecimentos necessários à ocorrência, o Conselho Fiscal atestou
pela regularização da ressalva, conforme Ata reunião - Apêndice 5.

 

4.1.3 Provisão de Férias e Encargos Sociais

No intuito de verificação quanto à possível diferença apontada pelo Auditor Independente, o
Departamento de Gestão de Pessoas - DPGP, providenciou junto à TOTVS, sistema utilizado no
âmbito da Empresa, elaboração/emissão do relatório analítico para análise da referida diferença
apontada.  À partir das informações geradas foi possível identificar a real diferença de provisão de
férias e encargos, não correspondendo ao montante relatado pelo auditor independente.

Em reunião realizada com o Conselho Fiscal, em 22 de junho de 2022, o responsável pelo DPGP
da Empresa, apresentou o relatório sintético e analítico da provisão de férias e encargos, com
data base de 31 de dezembro de 2021, demonstrando com detalhes a real situação e as devidas
medidas adotadas para resolução da ocorrência. Neste sentido, o Conselho Fiscal atestou pela
regularização da ressalva, conforme Ata reunião - Apêndice 5.

Desse modo, observa-se que as áreas afetas às ressalvas registradas pela empresa Cass
Auditores e Consultores S/S Auditores Independentes, buscaram evidências para demonstrar com
mais clareza as  divergências apontadas e sanar as ressalvas exaradas nas contas do exercício
de 2021.

 

 

5 – DECLARAÇÃO SOBRE A LEGALIDADE DOS ATOS DE GESTÃO

 

A partir de exames realizados consoante normas e procedimentos de auditoria e incluindo provas
em registros e documentos correspondentes na extensão da amostra selecionada para, segundo
as circunstâncias, obtenção das evidências e dos elementos de convicção sobre as ocorrências
detectadas, declaramos com base nos trabalhos de auditoria relativos ao exercício em foco e em
atendimento ao inciso V do art. 10 da IN nº 14/2011 do TCE/MG, que, relativamente à amostra
considerada, evidenciou-se a legalidade dos atos de gestão orçamentária, financeira e
patrimonial da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais – EPAMIG, praticados
durante o ano-exercício de 2021.

Foram verificados os seguintes itens para aferir a legalidade dos atos da gestão:

a. Identificação da designação formal do Ordenador de Despesa - Portaria EPAMIG nº
7285/2021, de 18 de março de 2021 (renovação);

 

b. Verificação da existência de profissional habilitado para responder pela Unidade de
Contabilidade, mediante comprovação de inscrição do responsável junto ao Conselho
Regional de Contabilidade (CRC) –  Chefe do Departamento de Gestão e Finanças –
DPGF, Srª Polliette Alciléia Leite – CRC-MG 080.300/O-7
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c. Verificação da existência de designação formal de pregoeiro e equipe de apoio, bem como
do cumprimento do Decreto nº 44.786, de 2008, quanto à aquisição de bens e serviços
comuns – Portaria EPAMIG nº 7374, de 21 de setembro de 2021.

 

d. Análise do processo licitatório, contrato, solicitação de adiantamentos, solicitação de diárias
de viagem, entre outras formalidades, verificando-se ainda:

 

d.1) consistência da motivação da contratação;

d.2) compatibilidade entre o contrato celebrado, a minuta do contrato e as condições da proposta
vencedora;

d.3) compatibilidade entre a classificação orçamentária constante dos instrumentos contratuais e
o objeto do contrato;

d.4) regularidade do credenciamento do fornecedor, com especial atenção às disposições dos
seguintes instrumentos legais:

artigo 58 da Lei Federal nº 13.303, de 2016 , que trata da documentação necessária para a
habilitação nas licitações e, particularmente, daquela comprobatória da regularidade fiscal e
trabalhista.

 

Em face do que dispõe o § 2º, art. 10 da IN/TCEMG nº 14/2011, informamos que as solicitações
formais de esclarecimentos realizadas pela Auditoria Interna sobre as contas do exercício, estão
devidamente registradas no processo SEI nº 3050.01.0000620/2022-77. 

Informamos ainda que, foram emitidos Relatórios de Auditoria referente ao acompanhamento das
Demonstrações Contábeis e Encerramento do Exercício de 2021 e Parecer Contas Auditoria
Externa, sendo apresentados ao Conselho Fiscal e ao Conselho de Administração, para a devida
apreciação e posterior deliberação.

 

6 – POSICIONAMENTOS AÇÕES JUDICIAIS REFERENTES ÀS CONTINGÊNCIAS EM ANDAMENTO
CONTRA A ENTIDADE

 

Os processos de natureza cível e trabalhista em que a EPAMIG figura como Ré, são avaliados
pela Assessoria Jurídica e classificados, de acordo com o grau de risco de perda para a
Empresa, como perda remota, possível e provável, conforme NBC T 19.7 – Provisões, Passivos
Contingentes e Ativos Contingentes, Resolução CFC 1.180 de 2009.

Com base nessas avaliações é dado o seguinte tratamento contábil:

Perda provável = efetua-se provisão e menciona-se em Nota Explicativa
Perda possível = não se provisiona, mas menciona-se em Nota Explicativa
Perda remota = não se provisiona e nem se menciona em Nota Explicativa

 

6.1 Perdas Prováveis – Provisionadas

Contingências Cíveis: Do saldo de R$ 1.369.023,04 apresentado registra-se a ação movida pelo

Ministério Público 73265/15 no valor de R$ 1.000.000,00

Contingências Trabalhistas: Do saldo de R$ 11.779.633,90 apresentado registra-se a ação

Relatório 3050.0298.2022 (48873423)         SEI 3050.01.0000620/2022-77 / pg. 22



movida pelo Senge/MG 1981/10 no valor de R$ 7.283.872,70

 

6.2 Perdas Possíveis – Não Provisionadas

Em 31/12/2021, do total estimado de R$ 1.271.746,54 que foram avaliados como risco de perda
possível, consideram-se cinco processos judiciais trabalhistas estimados em R$ 308.637,45 e
três processos judiciais cíveis estimados em R$ 963.109,09.

Assim, as causas trabalhistas correspondem predominantemente a ações judiciais demandadas
por ex-empregados e empregados vinculados à empresa ou terceirizados e as causas cíveis,
revelam maior vinculação com a natureza da atividade exercida pela companhia.

 

6.3 Ações Judiciais

De acordo coma Comunicação Interna ASJU nº 01/2022, de 04 de janeiro de 2022, apresentamos
as informações referentes aos processos judiciais em trânsito na Empresa. Os anexos I, II, III, IV, V
e VI encontram-se registradas no processo SEI nº 3050.01.0000010/2022-57 e processo SEI nº
3050.01.0000620/2022-77.

 

6.3.1 Bens em Situação de Penhora (imobilizado/semoventes)

Em relação aos bens imobilizados, informamos que encontram-se penhorados os Campos
Experimentais de Acauã e de Arcos como garantia da execução nos autos da Reclamatória
Trabalhista nº 0001981-45.2011.503.0107 (SENGE x EPAMIG).

Lado outro, não há qualquer semovente em situação de penhora em processos cíveis ou
trabalhistas.

 

6.3.2 Constituição de Provisão de Riscos Trabalhistas e Cíveis

Os riscos trabalhistas e cíveis estão devidamente identificados nas anexas planilhas.

Esclarecemos que esta Assessoria Jurídica não possui meios para estimar o valor de cada
processo antes do término da fase de execução, tendo em vista que não dispõe de serviços de
cálculos judiciais à sua disposição. Dessa forma, são informados os valores dado à causa, valor
da condenação (sentença e acórdão) e o valor da execução, referentes à fase em que o processo
se encontra.

 

6.3.3 Depósitos Recursais e Depósitos Judiciais

Os depósitos recursais e judiciais realizados pela EPAMIG estão identificados nas anexas
planilhas.

 

6.3.4 Parecer Judicial dos processos de cobranças a clientes

Em relação aos processos de cobranças a clientes, esclarecemos que esta Assessoria não
acompanha as cobranças extrajudiciais realizadas por outros departamentos da empresa, não
possuindo, por esta razão, informações sobre esses processos. 

As cobranças realizadas por esta Consultoria Jurídica, objetivando cobrar as dívidas decorrentes
de negócios formalizados com a empresa, são judiciais e constam das anexas planilhas.

 

6.3.5 Saldo de fornecedores em situação de insolvência 

No tocante ao posicionamento jurídico sobre "saldo de fornecedores em situação de insolvência",
esclarecemos que esta Assessoria Jurídica não possui competência para o controle destes dados
e/ou informações.

 

7  – PARECER CONCLUSIVO SOBRE AS CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2021
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Examinamos as contas de exercício do titular da EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA
DE MINAS GERAIS - EPAMIG, relativas ao ano-exercício de 2021, considerando as diretrizes
dos instrumentos de planejamento estadual, representadas pelo Plano Plurianual de Ação
Governamental (PPAG), pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), pelos atos conseqüentes da
publicação da Lei Orçamentária Anual (LOA) e pelas disposições das normas pertinentes, com
destaque para, a Lei Federal nº 13.303/ 2016, Lei Federal nº 6.404/1976, e o Decreto Estadual nº
37.924/1996, bem como o atendimento aos princípios constitucionais que regem a Administração
Pública – legalidade, moralidade, publicidade, impessoalidade, eficiência e razoabilidade.

Nossa responsabilidade é a de expressar opinião sobre a regularidade das contas do
administrador público, relativa a seus atos de gestão e à execução orçamentária, financeira e
patrimonial da instituição.

Nossos exames foram conduzidos de acordo com normas de auditoria aplicáveis à Administração
Pública e compreenderam:

planejamento dos trabalhos, considerando os padrões normativo, gerencial, operacional e
informacional, os controles internos e os registros contábeis;
constatação com base na aplicação de técnicas e testes de auditoria, das evidências e dos
registros que suportam os valores e as informações divulgadas sobre a execução
orçamentária da receita e sobre a execução orçamentária e física da despesa.

Nossas conclusões, tendo como parâmetro as análises procedidas a partir das demandas
contidas nos incisos I a VI do art. 10 da IN 14/2011 do TCE/MG, considerando os princípios de
materialidade, relevância, razoabilidade, oportunidade e risco; considerando as impropriedades
contidas na presente prestação de contas, que em seu conjunto, não são suficientes para
comprometer a licitude das contas, apontam pela REGULARIDADE SEM RESSALVAS, das
contas do ano-exercício de 2021, nos termos das informações prestadas neste Relatório de
Auditoria de Prestação de Contas Anual e nos termos do artigo 48, I, da Lei Complementar
102/2008.

 

Belo Horizonte, 29 de junho de 2022.

 

Adriana Valadares Caiafa
Chefe da Unidade de Auditoria Interna

Matrícula 12.341
 
 

 

APÊNDICE 1 - Avaliação da Gestão Orçamentária - Exercício de 2021
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APÊNDICE 2 – Justificativa para Execução Anômala de Metas de Programas de Governo –
Exercício 2021
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APÊNDICE 3 - Relatórios de Avaliação de Efetividade (RAE)

 

1. Relatório 3050.0239.2021

Inconformidade

Na conta Clientes temos uma redução de 16,43%. Verificamos que esta redução foi
proporcionada pela baixa de valores recebidos de clientes, como também pela baixa de
valores ainda não recebidos, consideradas como prescritas. Na análise realizada pelo
razão contábil da conta “3.2.1.02.0008 - Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa”
onde, analiticamente, figuram estas baixas de créditos não recebidos, constatamos que
grande parte do valor refere-se a créditos junto a clientes com os quais mantemos ainda
saudável relação comercial e de negociação, como por exemplo, Cooperativas. Ainda
nesta análise observamos que 77% das baixas são oriundas das vendas realizadas
pelo Campo Experimental de Três Pontas – CETP – Regional Sul.

Recomendação

A fim de proporcionar melhoria das análises promovidas pela Auditoria Interna – AUDI
e, considerando os procedimentos que devem ser vinculados ao processo de “baixa
por prescrição”, solicitamos que Departamento de Gestão e Finanças - DPGF,
apresente a seguinte documentação e/ou justificativas pertinentes a: 1) –  realização de
cobranças e o que provocou a perda das chances de recebimento dos créditos; 2) –
manifestação da Assessoria Jurídica – ASJU quanto à legalidade dos atos para o
procedimento de baixa prescricional acerca dos créditos objeto das baixas; e 3) -
autorização da Diretoria Executiva - DREX e/ou da Diretoria Administrativa e Financeira
– DRAF para motivar a realização das baixas por prescrição.
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Apresentação das Justificativas e Adequações Realizadas

DPGF: Para contribuir com maior detalhamento do registro informamos: A Epamig
segue a regulamentação da Lei 6.404/76 no que se refere à escrituração contábil.
Sendo assim, as prerrogativas de registros contábeis estarão alinhadas as mesmas
estabelecidas no arcabouço legal para empresas mercantis, sobretudo no que se refere
à atividades comerciais de produtos, mercadorias e serviços. O contribuinte tributado
com base no Lucro Real poderá considerar dedutíveis, como despesa operacional, os
valores contabilizados como "perdas no recebimento de créditos" decorrentes das
atividades da empresa. É a combinação das regras aplicáveis a empresas comerciais
que nos alcançam para a realização e necessidade dos registros contábeis.

A "perda no recebimento de créditos", ao contrário da "provisão para créditos de
liquidação duvidosa", não é uma estimativa (provisão) das perdas esperadas que
possam ocorrer no contas a receber (ou cobrança). Trata-se da combinação de
dois fatores específicos: referir-se a perdas no recebimento de créditos
efetivamente ocorridas nas atividades da pessoa jurídica; e
a legislação tributária admitir como dedutíveis na apuração do Lucro Real e da
Base de Cálculo do IRPJ e da CSLL.

As regras estipuladas na legislação tributária, previstas no Art. 347, caput, § 1º do
RIR/2018, Art. 72 da IN RFB nº 1.700/2017, e a Lei 9.430/1996, fazem um combinado
entre espécies de créditos, valores dos créditos por operação, condição para a perda e
registros contábeis.

Art. 10. Os registros contábeis das perdas admitidas nesta Lei serão efetuados a
débito de conta de resultado e a crédito: § 4º Os valores registrados na conta redutora
do crédito referida no inciso II do caput poderão ser baixados definitivamente em
contrapartida à conta que registre o crédito, a partir do período de apuração em que se
completar cinco anos do vencimento do crédito sem que o mesmo tenha sido
liquidado pela devedor. (Lei 9.430/1996)

Sendo assim, descrevemos que a "perda no recebimento de créditos" está ligada a
regulamentação legal tributária, e, por outro lado, a "provisão para créditos de
liquidação duvidosa (PCLD)" está relacionada a legislação societária e contábil. Ambas
necessárias para o reconhecimento de Títulos Inadimplentes, cada uma a seu modo.
Combinada a legislação específica a referida análise foi balizada pela Lei 10.406/2002
em seu Art. 206 Parágrafos 5° que descreve a prescrição em cinco anos a pretensão de
cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Sendo
assim “a prescrição é uma regra de ordem, de harmonia e de paz, imposta pela
necessidade de certeza nas relações jurídicas” (CLÓVIS BEVILÁQUA, ‘Tratado Geral
do Direito Civil’, 1972, p. 310). O Total de Clientes inadimplentes de 2014 era de R$
218.083,64 (Duzentos e dezoito mil, oitenta e três reais e sessenta e quatro centavos).
Desse total R$ 119.074,83 (Cento e dezenove mil, setenta e quatro reais e oitenta e
três centavos) foram enviados para a Assessoria Jurídica da Epamig (ASJU) para
providências judiciais no recebimento.  Aos demais R$ 99.008,81 (Noventa e nove mil,
oito reais e oitenta e um centavos) foram baixados devido à prescrição no 3º Trimestre,
tão logo foi finalizado o levantamento dos dados. Nossas análises avançaram e
identificamos o valor de R$154.765,74 (Cento e cinquenta e quatro mil reais, setecentos
e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos) de clientes inadimplentes em
2015. Desse total R$ 65.530,24 (Sessenta e cinco mil, quinhentos e trinta reais e vinte e
quatro centavos) foram enviados para a Assessoria Jurídica da Epamig (ASJU) para
providências judiciais no recebimento. Aos demais R$ 89.235,50 (Oitenta e nove mil,
duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos) foram baixados devido à
prescrição em Dezembro de 2020. Como referem-se a procedimentos de ordem
técnica contábil, visando a correta mensuração do Ativo, os registros foram realizados
como rotina dos trabalhos, sem alcance em processo decisório diferente. Com relação
aos procedimentos para mitigar novas ocorrências, estamos trabalhando com a
possibilidade de protestos de títulos, nomeando profissional para ter a rotina de
cobrança sistemática, orientando o envio de documentos para a Assessoria Jurídica
realizar as providências judiciais cabíveis.

Considerações

A partir do exercício de 2019 a EPAMIG vem promovendo medidas administrativas,
com o intuito de melhor avaliação e entendimento das informações constantes no
passivo da conta clientes, no que diz respeito aos registros com risco eminente de
prescrição. Neste sentido, o Conselho Fiscal em reuniões durante o exercício de 2019,
já deliberou sobre o assunto e das medidas necessárias para realização de outros
registros identificados também para “baixa por prescrição”. Neste mesmo contexto, qual
seja, “baixa por prescrição”, em função da ocorrência identificada ser de clientes com
relações comerciais vigentes com a Empresa (Cooperativas), e por ser um contexto
diferente de registro analisado, avaliado e confirmado como prescrição,  entendemos a 
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necessidade de maiores informações à respeito da ocorrência. Neste sentido, de
acordo com a manifestação do Departamento de Gestão e Finanças - DPGF, as
“baixas por prescrição” promovidas durante o 3º trimestre, para o cliente Cooperativa,
se fizeram necessárias. De acordo com o DPGF, são suficientes para tal procedimento
apenas o embasamento na legislação contábil/fiscal vigente, não ocasionando, portanto,
nenhuma distorção nos demonstrativos contábeis da Empresa, mantendo assim sua
integridade e confiabilidade.

Medida Implementada

Inconformidade

Alto índice de inadimplência dos clientes na Regional Sul - o que ocorreu para que os
valores não fossem devidamente cobrados e/ou recuperados.

Recomendação

Solicitamos que o Chefe da Regional Sul, juntamente com o Coordenador
Administrativo e Financeiro – CAAF e o Gerente do Campo Experimental de Três
Pontas - CETP, apresentem as considerações e justificativas necessárias, para o alto
índice de inadimplência dos clientes e o que ocorreu para que os valores não fossem
devidamente cobrados e/ou recuperados.

Avaliação das Inconformidades e Atendimento à Recomendação

De acordo com a Comunicação Interna EPAMIG/EPAMIG SUL nº. 6/2021, de 22 de
janeiro de 2021, foram apresentadas as seguintes informações: a) A emissão
do "Demonstrativo de Clientes a receber e recebidos" são emitidos pela Regional da
EPAMIG SUL e assinados pelo CAAF e Supervisor de Núcleo, sem a criteriosa análise
individual de cada cliente, para atentar quanto a prescrição dos débitos, ficando estas
de responsabilidade de cada gerente da unidade. b) Quanto a cobranças dos clientes
do Campo Experimental de Três Pontas, eram realizadas pelo gerente da unidade da
época e que após sua substituição em 03/08/2015, por motivo de óbito, estes clientes
ficaram sem as devidas cobranças e providências, em decorrência da falta do repasse
destas informações ao atual gerente. Diante dos fatos, informamos que não foram
tomadas providências junto ao Departamento Jurídico para as devidas cobranças
judiciais.

Avaliação da Implementação da Recomendação

Apresentado os esclarecimentos solicitados pelos responsáveis da Regional Sul

Medida em curso.

Considerações

Considerando resposta apresentada pela Regional Sul, em relação à ausência de
providências referente aos procedimentos necessários às cobranças por meio judicial
e; considerando as atividades pertinentes à Auditoria Interna - AUDI, dentre elas:
controle interno; assessoramento; consultoria e fiscalização, entendemos a necessidade
de se promover, no âmbito administrativo, mesmo com a confirmação de prescrição dos
créditos (conforme informado pelo DPGF), procedimento de negociação junto às
Cooperativas, na tentativa de proporcionar possível reversão dos valores para a
EPAMIG.  Neste sentido, recomendamos que os responsáveis pela Regional Sul,
realizem levantamento das informações referentes aos valores devidos pelas
Cooperativas (Ex: foi venda de mercadorias – foi venda de estandes em feiras e
eventos) e, por meio de Notificação Extrajudicial como medida administrativa, a
cobrança dos respectivos valores e demais tratativas que se fizerem necessárias
Entendemos ainda, ser necessário, manifestação e deliberação deste Conselho Fiscal,
quanto à recomendação proposta pela Auditoria Interna, a fim de subsidiar os demais
procedimentos no âmbito da EPAMIG

Inconformidade

Verificamos que não foram realizadas a baixa dos bens de Código Patrimonial nº 206-
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99-389 e nº 206-99-410. Estes bens, incluídos na Campanha Nacional de
Desarmamento, cuja indenização no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) foi recebida no
período, ainda permanecem no patrimônio na condição de ativos.

Recomendação

Recomendamos ao Departamento de Administração - DPAD, por meio da Divisão de
Logística e Patrimônio - DVLP, que realize no exercício de 2020 a devida baixa
patrimonial dos bens a fim de preservarmos a veracidade do fato contábil regularizando
assim a inconformidade apontada.

Apresentação das Justificativas e Adequações Realizadas

Em 07/08/2020 a AUDI encaminhou um e-mail para a Epamig OESTE orientando
quanto aos procedimentos para entrega das armas e também quanto a baixa delas no
patrimônio da empresa. Informo que até a presente data a DVLP não recebeu qualquer
processo contendo a Solicitação de Baixa Patrimonial – SBP assinada pela Diretoria
de Administração e Finanças – DRAF. Conforme a Norma de Bens Patrimoniais vigente
somente após o cumprimento desta obrigação poderemos realizar a baixa patrimonial
na empresa.

Avaliação da Implementação da Recomendação

Apresentado os esclarecimentos para a ocorrência de não providenciar as baixas
patrimoniais. Medida em curso

Considerações

Apesar da justificativa apresentada pela Divisão de Logística e patrimônio – DVLP, de
que não receberam o processo pertinente para a devida baixa patrimonial, entendemos
que, o acompanhamento e monitoramento da movimentação do estoque e do
patrimônio da Empresa, é atividade inerente e rotineira das ações vinculadas á gestão
do estoque e do patrimônio. Neste sentido, entendemos que, necessário melhor controle
e acompanhamento dos processos, uma vez que, a Coordenadora do Patrimônio da
Empresa, foi colocada em cópia no e-mail da AUDI com as orientações encaminhadas
para a Regional Oeste.

Informamos ainda que, foi aberto o processo SEI 3050.01.0000096/2021-66 em 21 de
janeiro de 2021, pela Regional Oeste, encaminhando toda a documentação necessária
para as medidas administrativas cabíveis.

Neste sentido, o procedimento de “baixa patrimonial”, deve ser realizado dentro do
exercício de 2020.

 

Inconformidade

Nas Perdas de Produtos em Estoque verificamos importante aumento de 1.257,03%
composto, basicamente, pela perda de produtos lácteos no Instituto de Laticínios
Cândido Tostes - ILCT e café torrado ou em pó no Campo Experimental de Machado -
CEMA.

Recomendação

Diante do expressivo aumento verificado, recomendamos ao Departamento de
Administração - DPAD, por meio da Divisão de Logística e Transporte - DVLP, que
apresentem as justificativas e os documentos pertinentes que nortearam as perdas
apontadas.

Apresentação das Justificativas e Adequações Realizadas

ILCT - Realizada a Baixa por perda de produtos lácteos através do lançamento nº 103
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em 13/07/2020 no valor de R$ 3.002,08  conforme solicitação encaminhada por e-mail
pelo setor administrativo do ILCT informando que os seguintes produtos a venda no
Empório ILCT se encontravam com validade vencida:

Minas Padrão - Lote 330; 27 unidades; 29,00 Kg
Requeijão - Lote 076; 86 unidades; 42,00 Kg
Fundido - Lote 070; 76 unidades; 35,00 Kg
Doce de Leite - Lote 042; 6 unidades; 4,8 Kg

CEMA - Em junho/2020 a FAPEMIG nos comunicou que havia em seu estoque 40 kg de
café em pó tipo 1 adquiridos da Epamig, mas que devido a redução de consumo
durante a pandemia este produto acabou tendo sua validade expirada. Em julho/2020
fomos até a FAPEMIG retirar o café em pó vencido e posteriormente foi emitida pela
EPAMIG a NF-e 16749 para incorporação deste café no nosso estoque. Também neste
período o Empório SEDE nos comunicou sobre os cafés que haviam tido sua validade
expirada devido a queda de comercialização ocasionada pela pandemia, sendo 8,5 kg
de café em pó tipo 1 e 81 kg de café em pó tipo 3. Os cafés em pó com validade
vencida do Empório SEDE e da FAPEMIG transferidos para novo beneficiamento pela
sede para CEMA através das NF-e’s 16662 e 16750 não puderam ser reaproveitados
pela má qualidade em que se encontravam conforme comunicação encaminhada pelo
setor administrativo do CEMA. Consoante o supracitado foi realizada a Baixa por perda
de café em pó através do lançamento nº 104 em 02/09/2020 no valor de R$ 1.786,59.

Avaliação da Implementação da Recomendação

Apresentado os esclarecimentos para a regularização dos lançamentos. Medida
implementada.

Considerações

A baixa realizada pelo ILCT referente aos produtos lácteos alocados no Empório ILCT
com validade vencida, como também a baixa realizada do produto café em pó que se
encontrava no Empório SEDE e que teve a sua validade expirada devido a queda de
comercialização ocasionada pela pandemia, apresentam um comportamento normal na
operação, pois os produtos, ainda em estoque, foram disponibilizados nos pontos de
venda da Empresa e não foram comercializados antes do prazo de validade dos
mesmos. Quanto a operação motivada por devolução de produtos vendidos pêra a
FAPEMIG, realizada pela SEDE, no qual gerou a baixa de estoque no CEMA pela 
perda de 40 Kg do produto café em pó, informamos que não se verifica procedimento
em conformidade para a referida operação. Identificamos que foi adquirido pelo
cliente FAPEMIG, em 07/11/2019, 250 kg (duzentos e cinqüenta) do produto café em pó
e que, no momento da venda, ou seja, transferência de propriedade ocorreu a devida
baixa no estoque da EPAMIG.  A FAPEMIG efetuou o respectivo pagamento pela
aquisição do produto em 29/11/2019. Todavia, em 16/07/2020 foram incorporados
novamente ao estoque da SEDE, como doação, 40 Kg do produto vendido em
07/11/2019, pelo fato do cliente ter reduzido o seu consumo durante o período de
pandemia, tendo como conseqüência a não utilização do produto dentro do prazo de
validade. Como se trata de uma venda, e se foi aceita as condições pela EPAMIG de
devolução dos produtos, o comportamento normal para acobertar a referida devolução é
a operação comercial de “devolução de vendas” com o respectivo ressarcimento ao
cliente. Salientamos que na operação de devolução de produto não há reconhecimento
de receita tributável para a EPAMIG pelo retorno dos produtos. Contudo, na operação
de entrada por doação verificamos a correta tributação da receita.

Inconformidade

Verificamos nos lançamentos das contas que compõem o grupo Superveniências Ativas
e constatamos inconformidades no histórico dos seguintes lançamentos – Vide Quadro I
do Relatório de Auditoria nº 3050.0237.2021

Recomendação

Recomendamos ao Departamento de Administração - DPAD, por meio da Divisão de
Patrimônio e Logística - DVLP, que providencie a regularização do complemento do
histórico padrão “Incorporação ao estoque” evidenciando a quantidade e o produto. Ao
mesmo tempo, orientar e verificar junto ao colaborador do Campo Experimental de Três
Pontas - CETP os motivos que o levaram a praticar a inconformidade a fim de
eliminarmos o retrabalho operacional.
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Apresentação das Justificativas e Adequações Realizadas

Na data de 19/01/2021 foi encaminhado e-mail ao Departamento de Gestão e Finanças
- DPGF solicitando a alteração das informações diretamente no modulo Contábil
TOTVS, pois tais lançamento estão bloqueados no RM Nucleus. Nesta mesma data o
DPGF realizou as alterações conforme razoes já anexados a esse processo SEI.

Avaliação da Implementação da Recomendação

Apresentado os esclarecimentos para a ocorrência históricos padrão para incorporação
ao estoque.

Medida implementada.

Considerações

Diante dos esclarecimentos trazidos na Comunicação Interna EPAMIG/DVLP   nº.
9/2021, de 19 de janeiro de 2021, entendemos que as divergências apontadas foram
devidamente tratadas.

 

2. Relatório 3050.0247.2021

 

Inconformidade

Verificamos que o saldo registrado no Ativo Circulante - Conta 1.1.1.05 - Bancos
Contas Convênio adicionado ao registrado na Conta 1.1.1.08 - Aplicação Liquidez
Imediata Contas Convênio, apresenta divergência no saldo registrado no Passivo
Circulante em Credores por Convênio, conforme individualizado abaixo, nos
seguintes Convênios

Recomendação

1) que a área responsável pela gestão de convênios apresente justificativa para as
diferenças apresentadas;

2) que se proceda com a regularização das divergências apontadas no intuito de
preservarmos a harmonia nos controles internos dos valores de terceiros investidos na
EPAMIG                                          

Apresentação das Justificativas e Adequações Realizadas

Para contribuir com maior detalhamento dos registros, informamos que os valores foram
devidamente regularizados no exercício de 2021, conforme Razões em anexo ao
processo SEI 3050.01.0000370/2021-40, Documentos (27532260), (27532291) e
(27532492).

Avaliação das Inconformidades e Atendimento à Recomendação

Apresentado os esclarecimentos para a ocorrência na Conta Convênios

Medida implementada.

Considerações

Diante dos esclarecimentos trazidos no documento contábil, de 31 de março de 2021,
entendemos que as divergências apontadas na Conta Convênios foram devidamente
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tratadas.

 

3. Relatório 3050.0259.2021

 

Inconformidade

Não obstante ao desempenho das vendas de Café em Grão verificamos que no Campo
Experimental de São Sebastião do Paraiso - CESP, no processo de beneficiamento do
café, foram perdidos o montante de 33.000 Kg de café em coco no valor de R$
109.890,00 (cento e nove mil, oitocentos e noventa reais).

Recomendação

Que sejam apresentados pelos gestores do Campo Experimental de São Sebastião do
Paraíso - CESP e/ou Divisão de Logística e Patrimônio - DVLP os documentos que
justificaram e subsidiaram o registro do montante perdido no processo de
beneficiamento do café realizado

Apresentação das Justificativas e Adequações Realizadas

Conforme Comunicação Interna nº GER 017/2021, de 01 de julho de 2021, o gerente da
Unidade apresentou as considerações acerca da ocorrência, conforme segue:

1. Encaminho para entendimento do processo de colheita, lavagem, secagem e
benefício do café - FLUXO PRODUÇÃO DE CAFÉ – CESP 31702782;

2. Segundo Ficha Física/Financeira 01/01/2021 a 31/03/2021 - produto 81.006.002 -
Café Coco 31700862, no movimento 1.1.43 – Reclassificação de
Produto/Semovente - Negativa, se da baixa no quantitativo exato para
transformação do produto, ou seja, 33.000 kg do produto 81.006.002 no valor de  
R$ 109.890,00, que dará origem a um novo produto (item 4 abaixo);

3. Ainda segundo Ficha Física/Financeira 01/01/2021 a 31/03/2021 - produto
81.006.002 - Café Coco 31700862, no movimento 1.1.24 – Baixa por Perda de
Beneficiamento, se da baixa no quantitativo exato da perda gerada pelo processo
de transformação do produto, ou seja, 33.000 kg do produto 81.006.002 no valor
de   R$ 109.890,00, pois o grão de café em coco é formado por 50% do peso de
grão verde (café beneficiado – semente/amêndoa) e 50% do peso de casca,
mucilagem e pergaminho, sendo retornado as lavouras como adubação orgânica.
Segundo Ficha Física/Financeira 01/01/2021 a 31/03/2021 - produto 81.006.008 -
Café Beneficiado – Saco de 60 kg 31701025, no movimento 1.1.42 –
Reclassificação de Produto/Semovente - Positiva, se da entrada no quantitativo
exato do novo produto, ou seja, 33.000 kg = 550 sacas de café beneficiado (60
kg/saca) valor de R$ 109.890,00.

Avaliação das Inconformidades e Atendimento à Recomendação

De acordo com as informações apresentadas, o gestor da unidade esclarece sobre a
perda no processamento do café e ainda, que a perda do café registrada retorna a
lavoura como adubação orgânica.

Considerações

Contudo, mesmo após os esclarecimentos é necessário avaliar, verificar e otimizar a
tabela de classificação contábil no módulo Nucleus (estoque), para evitar que a perda
continue sendo contabilizada como Café em Grão, produto 81.006.005.

Necessário ainda verificar se a referida perda pode ser tratada como subproduto, neste
caso, adubo orgânico.

Medida em curso

Inconformidade
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Dentre as contas que compõem Outros Ativos, verificamos a inadimplência da
prestação de contas de viagem do empregado Marcus Vinícius Fernandes dos Santos,
cujo adiantamento para viagem ocorreu no dia 11/03/2021 no valor de R$ 343,50
(trezentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos).

De acordo com a Deliberação nº 749 de 08/05/2017 o beneficiário é obrigado a realizar
o Acerto de Adiantamento no prazo de 03 (três) dias úteis subsequentes ao retorno da
viagem.

Recomendação

1. A Divisão de Patrimônio e Logística - DVLP, unidade administrativa de lotação do

empregado, solicite ao mesmo, confirmação da data da prestação de contas e, caso

tenha realizado somente em 13/04/2021, apresente justificativa para a irregularidade

constatada;

2. A DVLP otimize o controle e acompanhamento dos Adiantamentos de Viagem

concedidos aos empregados lotados naquela divisão e principalmente o obrigatório

Acerto de Adiantamento de Viagem de acordo com o que preceitua a Deliberação
vigente

Apresentação das Justificativas e Adequações Realizadas

Por meio da Comunicação Interna nº 001/2021, de 28 de junho de 2021, a Divisão de
Logística e patrimônio - DVLP apresentou as considerações e justificativas acerca da
inconformidade verificada: O funcionário MARCUS VINICIUS FERNANDES DOS
SANTOS realizou a viagem no periodo de 11/03/21 a 12/03/21 com a finalidade de
realizar transporte de caminhão entre unidades CELA e CEAR. Para esta viagem foi
realizado o adiantamento de viagem no valor de R$ 343,50 depositado na conta do
funcionário no dia 10/03/2021 conforme comprovante 26559598 no processo
SEI 3050.01.0001360/2020-85.No dia 15/03/2021 foi realizada a Prestação de Contas
de Viagem conforme doc 26836253 no valor de R$ 283,50 com toda a documentação
necessária. Como o valor foi menor do que o recebido no adiantamento foi gerado um
DAE no valor de R$ 60,00 com vencimento para 18/03/2021 para pagamento do
funcionário. Este DAE acabou não sendo pago e somente foi constatado quando da
comunicação realizada pela DVFI, sendo gerado um outro DAE com vencimento em
16/04/21, sendo pago no dia 13/04/21 conforme comprovante 28063715. Portanto a
prestação foi realizada devidamente mas houve o não pagamento do primeiro DAE.
Cabe ressaltar que o funcionário era o principal motorista da empresa para realizar
transportes utilizando caminhão  e outros veículos de carga na empresa e neste
periodo realizava viagem toda semana.

Avaliação das Inconformidades e Atendimento à Recomendação

Esclarecemos que a Prestação de Contas de Viagem se torna efetiva e correta em
obediência ao que estabelece o item 10 da Deliberação nº 749/2017, principalmente
quando o gasto em função da viagem é menor que o valor recebido como
adiantamento, no momento em que o beneficiário apresentar, além dos documentos
de comprovação de despesas para efeito comprobatório da viagem, o comprovante de
devolução de recursos financeiros no prazo de 03 (três) dias úteis subsequentes a
data de retorno da viagem. O empregado não efetivou o pagamento da DAE como
determinado. Reforçamos que é de sua obrigação se atentar aos prazos e não é de
responsabilidade da Divisão Financeira – DVFI “visar” e/ou “emitir alertas” que o
documento não foi quitado.

Medida implementada.

Considerações

Considerando resposta apresentada, reiteramos à Divisão de Logística e Patrimônio –
DVLP, ratifique aos seus colaboradores a necessidade de cumprimento dos normativos
internos da Empresa, principalmente aos motoristas lotados na Divisão, tendo em vista
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que, situações similares já foram detectadas por esta Auditoria Interna em outros
momentos.

Inconformidade

Nas contas que compõem Outros Ativos, identificamos inconformidade no lançamento
contábil nº 2972430 de 31/03/2021 no valor de R$ 66.079,44 (sessenta e seis mil,
setenta e nove reais e quarenta e quatro centavos). Verificamos que o valor não se trata
de  antecipação da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, mas sim do
recolhimento definitivo da mesma Contribuição sobre o resultado apurado no exercício
de 2020.

Recomendação

Que o Departamento de Gestão e Finanças - DPGF regularize o lançamento
identificado visando a baixa daquele valor pendente no Passivo Circulante em
Tributos e Contribuições a Recolher.      

Apresentação das Justificativas e Adequações Realizadas

Conforme anexo (31765132) Razão IRPJ e CSLL, o lançamento foi regularizado.

Avaliação das Inconformidades e Atendimento à Recomendação

Apresentado os esclarecimentos para a ocorrência.

Medida implementada

Considerações

Esclarecemos que o ajuste deverá ocorrer após a data 31/03/2021, uma vez que, como
a movimentação contábil encontrava-se fechada naquela data, esta Auditoria Interna
realizou seus trabalhos com base nos saldos e nos resultados apresentados, mediante
balancetes e demonstrativos elaborados pelo Departamento de Gestão e Finanças -
DPGF.

Inconformidade

Apesar da redução, verificamos que o saldo registrado no Ativo Circulante na conta
1.1.1.08 -Aplicação Liquidez Imediata Contas Convênio, está divergente do saldo
registrado no Passivo Circulante em Credores por Convênio, conforme
individualizado no Quadro I – Contas Convênio. Verificamos que no Convênio Prodesag
a Prefeitura de Carandaí recolheu o valor de R$ 1.350,00 (hum mil, trezentos e cinquenta
reais) em 14/01/2021 por meio do Documento de Arrecadação Estadual - DAE nº
0921000000307. Porém, não localizamos o ingresso do valor na respectiva conta
bancária do Convênio.

Recomendação

1) que Departamento de Gestão e Finanças - DPGF apresente justificativas para as
diferenças apresentadas;

2) que se proceda com a regularização das divergências apontadas no intuito de
preservarmos a harmonia nos controles internos dos valores investidos na EPAMIG.

Apresentação das Justificativas e Adequações Realizadas

Conforme anexo (31765016) - Razão Prodesag, a divergência foi regularizada em
junho/2021.

Conforme anexo (31765074) - Razão Convênio 776811, a divergência foi regularizada
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em junho/2021 e refere-se a “Ressarcimento do valor pago pelo Banco Receita Própria
em 19/02/2021”.

Avaliação da Implementação da Recomendação

Apresentado os esclarecimentos para a regularização dos lançamentos. Medida
implementada.

Considerações

Sem necessidade de considerações

Inconformidade

Verificando o documento nº  24053328, Processo SEI nº 3050.01.0000036/2021-37,
elaborado pela Assessoria Jurídica - ASJU e que trata dos riscos em Processos Cíveis,
identificamos a alteração de risco do Processo nº 5001472/2018 do requerente Geraldo
Oliveira da Costa, valor da causa R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Recomendação

Recomendamos que devido a alteração de risco do Processo nº 5001472/2018 o seu
respectivo valor constante na conta 2.2.1.04 - Provisão para Riscos Cíveis seja
regularizado.

Apresentação das Justificativas e Adequações Realizadas

Conforme anexo (31766798) - Razão Ação Cível 5001472.18 Geraldo Oliveira Costa, a
regularização ocorreu em 01/04/2021.

Avaliação da Implementação da Recomendação

Apresentado os esclarecimentos para a ocorrência. Medida implementada.

Considerações

Sem necessidade de considerações

 

4. 3050.0271.2021

 

Inconformidade

Analisando as contas que compõem Outros Ativos, deparamos com a situação de
inadimplência da prestação de contas de viagem dos seguintes empregados (Quadro I)

Recomendação

1) que a Divisão de Patrimônio e Logística - DVLP , unidade administrativa de lotação
do empregado Sr. Marcus Vinicius Fernandes dos Santos, confirme a data da
prestação de contas, e caso tenha realizado após o prazo estabelecido na Deliberação
vigente, apresente justificativa para a irregularidade constatada.  Ademais, o
empregado em questão, é reincidente em apresentar fora do prazo a prestação de
contas de viagens. Sendo assim, caso se confirme a irregularidade, a chefia imediata
do empregado, deverá aplicar advertência por escrito, por descumprimento das normas
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internas da Empresa, conforme Regime Disciplinar EPAMIG - Deliberação nº 623/2010.

2) que a filial Campo Experimental de Lavras - CELA, unidade que adiantou o valor aos
empregados Sr. Valter José da Silva e Sr.Weller Bento da Silva, confirme a data da
prestação de contas, e caso tenham realizado após o prazo estabelecido na
Deliberação vigente, apresente justificativa para a irregularidade constatada;

3) que a DVLP e o CELA otimizem o controle e acompanhamento dos Adiantamentos
de Viagem concedidos aos beneficiários e principalmente a observância da
obrigatoriedade do Acerto de Adiantamento de Viagem de acordo com o que preceitua
a Deliberação vigente.

Apresentação das Justificativas e Adequações Realizadas

Conforme Comunicação Interna EPAMIG/DVLP nº. 84/2021, de 28/10/2021:

O adiantamento de viagem no valor de R$ 1.096,90 depositado no dia 14/06/2021
refere-se a viagem realizada pelo funcionário para realizar o transporte de lona,
colhedeira, arroz e carroceria entre as unidades Campo Experimental Vale do Piranga,
Campo Experimental Sertãozinho, Campo Experimental Santa Rita isto saindo da sede
e depois retornado à sede novamente entre os dias 14/06/21 a 18/06/2021, sendo
realizada a Prestação de Contas de Viagem no dia 22/06/2021 mas a aprovação do
WORFLOW pelos setores responsáveis na SEDE no sistema TOTVS somente foi
concluída no dia 25/06/21(sexta-feira) e portanto no dia 28/06/21 realizada a inserção no
processo SEI 3050.01.0001360/2020-85 e emitido DAE no dia 01/07/2021 no valor de
R$ 17,00 sendo pago no dia 15/07/2021 pelo funcionário.

Conforme Comunicação Interna EPAMIG/CELA nº. 169/2021, de 26/10/2021:

3) As prestações de contas de viagens do Sr. Valter José da Silva  37049161 :

3.b) O adiantamento referente ao dia 19/04/2021 - borderô 197/2021 - Viagem
realizada e prestação de contas apurada após o retorno as atividades da responsável
pelo financeiro.

4.c) Mês de Junho/2021

- As Prestações de Contas do dia 02/06, justificadas acima 4.b.

- O adiantamento do dia 16/06 - Borderô 298, é referente a viagem do dia 17/06 e
prestado contas no dia 24/06/2021.

Este encontra-se fora do prazo estabelecido, devido a responsável pelo financeiro estar
em Tele Trabalho, vindo 01vez na semana na empresa para buscas de documentações
físicas e regularização de pendências das atribuições.

Avaliação da Implementação da Recomendação

De acordo com as informações apresentadas:

1) SEDE: a chefia imediata do motorista apresentou as justificativas para as prestações
de contas em atraso e quitação da DAE referente à devolução. Contudo, conforme
registrado, a ocorrência é recorrente, sendo, recomendado em outras oportunidades, o
devido zelo com a prestação de contas de viagens e atendimento aos normativos
interno da Empresa.

Neste sentido, mantemos a recomendação de que o empregado seja advertido por
escrito por descumprimento das normas internas, uma vez que, as orientações já foram
devidamente repassadas à Chefia Imediata e ao empregado.

2) CELA: os gestores da unidade esclarecem sobre os apontamentos acerca das
prestações de contas de viagens dos empregados lotados na unidade. Solicitamos que
a unidade CELA informe e apresente o registro no sistema operacional da Empresa, a
prestação de contas de viagens.

Considerações

Contudo, mesmo após os esclarecimentos da SEDE e CELA, necessário que os
gestores conscientizem os empregados quanto ao atendimento dos prazos estipulados
nos normativos internos da Empresa.
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Necessário ainda que, a unidade CELA informe a data de registro das prestações de
contas no sistema da EPAMIG.

Destacamos também, que os procedimentos internos operacionalizados no Sistema
TOTVS, sejam realizados de forma mais célere, no intuito de que as informações
estejam mais atualizadas possíveis.

Medida em curso

Inconformidade

Entretanto, mesmo após termos verificado o documento nº 31765074, anexado ao
Processo SEI nº 3050.01.0000900/2021-86, referente ao Relatório de Auditoria nº
3050.0256.2021 do 1º Trimestre de 2021, vislumbramos que o saldo registrado no
Ativo Circulante na conta 1.1.1.08 - Aplicação Liquidez Imediata Contas Convênio,
está divergente do saldo registrado no Passivo Circulante em Credores por
Convênio, nas seguintes contas individualizadas (Quadro II).

Recomendação

Desta feita, recomendamos:

1) que Departamento de Gestão e Finanças - DPGF apresente justificativas para as
diferenças apresentadas;

2) que se proceda com a regularização das divergências apontadas no intuito de
preservarmos a harmonia nos controles internos dos valores investidos na EPAMIG.

Apresentação das Justificativas e Adequações Realizadas

Conforme resposta apresentada pelo DPGF: "Informamos que os referidos valores
apontados foram devidamente regularizados em julho de 2021, conforme documento
(37329832) anexo a este processo Sei. Informamos que a ocorrência foi devido a
processamentos financeiros do SICONV – Plataforma Mais Brasil sendo processado
somente no início do mês seguinte."

Avaliação da Implementação da Recomendação

Apresentado os esclarecimentos para a ocorrência.

Medida implementada

Considerações

Não há necessidade de considerações

Inconformidade

As Despesas Operacionais aumentaram 14,03% e contribuíram, na formação deste
percentual, as Insubsistências Ativas aumento de 100% e as Perdas de Animais,
aumento de 301,61%.

Recomendação

Perante esta constatação e após análise dos lançamentos contábeis de avaliação e
baixa de semoventes recomendamos:

1) que a Divisão de Patrimônio e Logística - DVLP apresente considerações e
justificativas acerca do considerável aumento das Insubsistências no plantel de bovinos;

2) que a Assessoria de Agronegócios, juntamente com os colaboradores de manejo dos
animais,  apresentem também considerações e justificativas, para o expressivo
aumento de óbitos no plantel de bovinos.
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Apresentação das Justificativas e Adequações Realizadas

Insubsistência Ativa Semoventes:

De acordo com a Comunicação Interna EPAMIG/DVLP nº. 83/2021, de 28/10/2021:
“Para o fechamento do mês de junho, a Divisão de Gestão e Logística realizou a
conciliação do estoque de semoventes referente o 1º semestre/2021 e foi verificado que
os valores dos bovinos de todas as filiais da empresa não estavam condizentes com os
valores apurados mensalmente de acordo com o índice “ARROBA” do mesmo período.
Desta forma foi realizado o devido ajuste para cada categoria de bovinos da EPAMIG
no mês de junho de 2021 resultando no valor apurado no relatório de
INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS. Informamos que a Divisão no início deste ano teve a
substituição de sua profissional que realizava há anos os controles e lançamentos de
semoventes e que aliada a complexidade da realização desta atividade foi necessário
um período maior de treinamento aumentando assim a possibilidade destas
inconsistências, acreditando que neste momento que tal tipo de ocorrência seja
minimizada através dos controles internos dessa Divisão.

Insubsistência Ativa Produtos Agropecuários:

De acordo com a Comunicação Interna EPAMIG/DVLP nº. 85/2021, de 03/11/2021: No
mês de junho de 2021 a unidade Campo Experimental de Patrocínio solicitou
formalmente a adequação do estoque de semente de café, onde haviam 4.242 kg de
sementes conforme QUADRO I, que não foram comercializadas e seriam portanto
processadas como CAFÉ BENEFICIADO. Sendo o valor agregado da semente de café
superior ao do café beneficiado, variando conforme a cultivar da semente de R$ 35,00 a
R$ 40,00/Kg, foi necessário realizar a Avaliação Financeira Negativa no valor de R$
100.486,00 para acerto do custo médio do produto CAFÉ BENEFICIADO que no
período era de R$ 12,00/Kg. 

Perda de Animais por Morte

De acordo com a Comunicação Interna EPAMIG/DVLP nº. 83/2021, de 28/10/2021: A
Divisão de Gestão e Logística realiza mensalmente os lançamentos de morte de
animais no sistema TOTVS conforme os Atestados de Óbitos encaminhados pelas
unidades da EPAMIG através dos seus respectivos processos SEI. Informamos que ate
junho/2021, ou seja, 1º semestre/2021, houveram 92 mortes enquanto que no mesmo
período do ano passado houveram 148 mortes, redução de 37,84% e no 1º semestre/19
houveram 151 mortes. Desta forma consideramos que o numero de mortes encontra-se
em decréscimo desde 2019 e ressaltamos que como a EPAMIG utiliza como critério de
avaliação mensal de seu rebanho o índice “ARROBA” não temos como analisar
variações financeiras nas mortes já que os valores do rebanho sofrem variações
mensais podendo ocasionar interpretações equivocadas dependendo do valor atual do
rebanho. A ASAGRO acompanha a produção dos Campos Experimentais e consultou
os Gerentes e Responsáveis Técnicos sobre alguma ocorrência anormal na mortalidade
de animais e constatou que houve um aumento de mortes no Campo Experimental de
Sertãozinho por doença neurológica, o que foi contornado com apoio dos veterinários
da Escola de Veterinária da UNIPAM. Vem também destacar que as atividades
agropecuárias devem ser avaliadas por períodos maiores que um ano e que três meses
podem mascarar os resultados, como a diminuição das mortalidades do primeiro
semestre de 2021, quando comparado com mesmo período de 2019 e 2020.

Avaliação da Implementação da Recomendação

Apresentado os esclarecimentos para a ocorrência.

Medida implementada

Considerações

Referente à Insubsistência Ativa de Semoventes, percebe-se que, houve uma falha no
procedimento de lançamento das informações e no controle interno da Divisão, no
tocante à correta aplicação do índice da ARROBA para registros contábeis e
financeiros no decorrer do 2º Trimestre. Desta forma, após a anomalia ser identificada,
foi realizado o ajuste pela DVLP da correta aplicação do índice da ARROBA. Contudo,
ao se promover os ajustes necessários, ocasionou uma “desvalorização” do rebanho na
ordem de R$ 251.322,45, impactando diretamente no resultado do 2º trimestre.
Conforme informado pela Chefia da DVLP, foram realizados treinamentos a fim de
proporcionar melhor entendimento do assunto e ainda, ações de melhoria nos controles
internos. Neste sentido, alertamos para a necessidade de controle contínuo e pontual na
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avaliação dos semoventes, a fim de não mais gerar a inconformidade apresentada e
gerar passivos para a Empresa.

Quanto à Insubsistência Ativa de Produtos Agropecuários, entendemos ser o risco
inerente à atividade da Empresa, no quesito “comercialização dos produtos”, pois não
há como prever se a expectativa de vendas dos produtos será alcançada. Contudo,
apesar de ter ocorrido uma “desvalorização” das sementes de café, em função da perda
de sua qualidade (germinação), ainda assim, o subproduto das sementes, ou seja, o
café beneficiado poderá ser comercializado gerando receita para a Empresa.
Destacamos que, o valor registrado de R$ 100.486,00 também impactou diretamente
no resultado do 2º Trimestre. Por fim, referente às perdas de animais por morte, após
esclarecimentos técnicos trazidos pela ASAGRO, entendemos que a ocorrência, apesar
do aumento considerável no 2º Trimestre, foi devidamente justificada.

 

APÊNDICE 4 - Demonstrativo Análise Rentabilidade e Liquidez

EMATER-MG - ÍNDICES DE LIQUIDEZ E RENTABILIDADE

 

Índices

 

Fórmula

Indicadores

2021 2020

 

Liquidez Corrente

 

AC / PC

 

1,52

 

1,36

 

Liquidez Geral

 

(AC + ANC) / (PC + PNC)

 

1,46

 

1,40

 

Retorno sobre o
Patrimônio Líquido

 

(LL / PL) x 100

 

8,64

 

6,59

 

Retorno sobre as
Vendas

 

(LL / RL) x 100

 

66,01

 

32,46

 Ativo Circulante (AC) 149.803.882,31 130.798.469,51  

 Ativo Não Circulante (ANC) 54.071.254,99 78.453.915,08  

 Passivo Circulante (PC) 98.471.616,40 96.427.997,55  

 Passivo Não Circulante (PNC) 40.818.407,49 53.179.172,50  

 Lucro Líquido (LL) 5.583.348,88 3.928.208,49  

 Patrimônio Líquido (PL) 64.585.113,41 59.645.214,54  

 Receita Líquida (RL) 8.458.410,81 12.099.903,57  

        

 

EMBRAPA - ÍNDICES DE LIQUIDEZ E RENTABILIDADE
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Índices

 

Fórmula

Indicadores

2021 2020

 

Liquidez
Corrente

 

AC / PC

 

0,65

 

0,59

 

Liquidez Geral

 

(AC + ANC) / (PC +
PNC)

 

1,13

 

1,62

 

Retorno sobre o
Patrimônio
Líquido

 

(LL / PL) x 100

 

-22,29

 

-10,06

 

Retorno sobre
as Vendas

 

(LL / RL) x 100

 

-104,97

 

-245,43

 Ativo Circulante (AC) 419.005.000,00 388.188.000,00  

 Ativo Não Circulante
(ANC) 1.144.855.000,00 1.157.794.000,00  

 Passivo Circulante (PC) 642.753.000,00 659.571.000,00  

 Passivo Não Circulante
(PNC) 741.736.000,00 292.905.000,00  

 Lucro Líquido (LL) -39.980.000,00 -59.691.000,00  

 Patrimônio Líquido (PL) 179.370.000,00 593.505.000,00  

 Receita Líquida (RL) 38.087.000,00 24.321.000,00  

        

 

EPAMIG - ÍNDICES DE LIQUIDEZ E RENTABILIDADE

 

Índices

 

Fórmula

Indicadores

2021 2020

 

Liquidez Corrente

 

AC / PC

 

1,77

 

1,48

 

Liquidez Geral

 

(AC + ANC) / (PC + PNC)

 

1,30

 

1,15
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Retorno sobre o
Patrimônio Líquido

 

(LL / PL) x 100

 

43,49

 

52,00

 

Retorno sobre as
Vendas

 

(LL / RL) x 100

 

51,98

 

48,46

 Ativo Circulante (AC) 39.489.920,36 37.526.873,51  

 Ativo Não Circulante (ANC) 10.571.772,30 11.927.097,67  

 Passivo Circulante (PC) 22.369.100,83 25.377.448,28  

 Passivo Não Circulante (PNC) 16.177.540,55 17.569.433,10  

 Lucro Líquido (LL) 5.007.961,48 3.383.372,50  

 Patrimônio Líquido (PL) 11.515.051,28 6.507.089,80  

 Receita Líquida (RL) 9.634.216,61 6.981.982,62  

        

 

APÊNDICE 5 - Ata Reunião Conselho Fiscal - Aprovação das Ressalvas Auditoria
Externa

 

ATA DA REUNIÃO: DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO FISCAL EMPRESA DE
PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS – EPAMIG

Aos vinte e dois dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas, reuniu-se
virtualmente, por meio da plataforma Google Meet, o Conselho Fiscal da Empresa de Pesquisa
Agropecuária de Minas Gerais - EPAMIG, para deliberar sobre as seguintes pautas: 1) Gestão
EPAMIG 2) Recursos Educação e FAPEMIG; 3) Ressalvas Auditoria Externa; 4) Aprovação
Regimento Interno. Participaram virtualmente os membros do Conselho Fiscal nomeados por
Ato do Governador do Estado de Minas Gerais: Alisson Maurílio Rodrigues Santos; Camila
Pereira de Oliveira Ribeiro; Francisco Antônio de Arruda Pinto e Nicolas Pereira Campos
Ferreira. Convidados a participar: Diretora-Presidente - Nilda de Fátima Ferreira Soares, Diretor
de Administração e Finanças Leonardo Brumano Kalil, Chefe da Auditoria Interna Adriana
Valadares Caiafa, Chefe do Departamento de Gestão e Finanças - Polliette Alciléia Leite, Chefe
do Departamento de Gestão de Pessoas - Marcelo Gonçalves Ribeiro, Chefe da Assessoria
Jurídica - Thiago José Teixeira de Assis Coelho, Chefe da Divisão Contábil Fiscal - Luciana Paula
Xavier Ribeiro, Assessora Jurídica - Ana Lúcia da Cruz Alvarenga, o Técnico de Nível Superior
Especializado - Helton Camilo e a Secretária Executiva do Conselho Fiscal - Valéria Carvalho da
Paixão. Com a palavra o Presidente do Conselho Sr. Alisson, inicia, convidando a Diretora-
Presidente da EPAMIG a participar da reunião. Drª Nilda agradece a oportunidade de estar junto
ao Conselho e cumprimenta a todos os presentes. Informa a data de início da atual gestão da
EPAMIG - julho/2019, encontrando um quadro de pessoal com idade bem avançada, existindo a
demanda da efetivação do Programa de Demissão Voluntária - PDV. Com o Programa foi
possível proporcionar uma economia considerável aos cofres públicos, sendo possível assim,
investimentos no âmbito da EPAMIG. Assim, foi possível promover a reposição de mão de obra
por meio da terceirização. Informa que a EPAMIG possui o maior banco genoplasma do mundo,
na Unidade de Patrocínio/MG. Cita outro ponto de avanço e melhoria na gestão a implantação do
Sistema de Gestão Integrada - SGI. Drª Nilda ressalta que o custeio da EPAMIG advém apenas
da produção dos produtos gerados pesquisa, sendo necessário buscar outras fontes de recursos.
Informa sobre o Projeto de Lei tramitando Assembléia Legislativa, com intuito de repassar parte
do recurso que é garantido à FAPEMIG, um percentual para pesquisas da Empresa, que irá
proporcionar o custeio das pesquisas e grande avanço nas atividades e ações da EPAMIG.
Destaca algumas premiações, tais como: cultivo de palma, no norte de Minas, o trabalho com o
queijo minas artesanal, pesquisas na área da vitivinicultura e da olivicultura. Informa que a
distribuição de recursos para as unidades é baseada na produtividade do pesquisador. Por meio

Relatório 3050.0298.2022 (48873423)         SEI 3050.01.0000620/2022-77 / pg. 41



do SGI é possível acompanhar a execução do orçamento e das entregas. Drª Nilda relata sobre a
aprovação de 02 (dois) cursos superiores a serem ofertados pelos Institutos da Empresa: Instituto
Laticínios Cândido Tostes - ILCT, localizado em Juiz de Fora, com o Curso Tecnologia em
Laticínios e o Instituto Tecnológico de Agropecuária de Pitangui – ITAP, localizado em Pitangui,
com o curso de Agropecuária de Precisão, o primeiro do Brasil com essa temática. Por
consequência a EPAMIG passa a operar o orçamento da educação, recebendo recursos para
efetivar os dois cursos. Informa ainda sobre o repasse de recursos originários da FAPEMIG, que
irá fomentar as demandas de pesquisas da EPAMIG. Com todas essas mudanças foi necessário
a implantação de um novo Departamento, a fim de realizar a gestão dos contratos, dos convênios
e dos orçamentos da própria Empresa e ainda, da educação e da FAPEMIG. Acrescenta que a
EPAMIG é pioneira no Estado a realizar processo de credenciamento das fundações de apoio, a
fim de gerir os recursos das pesquisas. Com isso, promove-se o fortalecimento e o
aperfeiçoamento da gestão, colocando a Empresa em um novo patamar. Cita a necessidade de
um novo concurso público para a EPAMIG, algo imprescindível após o PDV. Alisson agradece a
Drª Nilda e relata que os pontos abordados são importantes para esclarecer o Conselho sobre
todas as atividades desenvolvidas pela Empresa. Drª Nilda agradece e se coloca sempre à
disposição e que considera importante o Conselho conhecer o SGI. Alisson cita sobre as dúvidas
com relação ao estoque da EPAMIG, tendo em vista ser de grande proporção. Drª Nilda explica
que em relação ao café as vezes espera-se o melhor preço para comercialização, necessitando
de estocar, preservando a qualidade do produto, sempre com a estratégia de buscar o melhor
cenário no mercado para o momento da venda. Presidente do Conselho passa a palavra ao Sr.
Leonardo. Relata brevemente sobre cada ressalva nas contas do exercício de 2021 pela auditoria
externa: provisão de férias e encargos; depósitos judiciais e ativos biológicos. Inicia com a
apresentação da metodologia, em fase de elaboração, para o ativo de produto agrícola. Nicolas
pergunta se essa metodologia foi elaborada em conformidade com o pronunciamento da CPC 29
- Ativo Biológico e Produto Agrícola. Sr. Leonardo responde que sim. Nicolas pergunta se foi
emitido algum parecer para subsidiar a tomada de decisões, recomendando essa metodologia
em detrimento de outras. Sra. Polliette diz que foi elaborada Nota Técnica, sendo convalidada por
pesquisadores da área, com expertise e capacidade técnica para legitimar os dados. Nicolas
solicita a disponibilização da Nota Técnica aos Conselheiros para conhecimento e avaliação.
Alisson considera que a metodologia é válida. Sr. Leonardo informa que a referida documentação,
após atualização dos dados, será devidamente disponibilizada para os Conselheiros.
Prosseguindo, a palavra é dada ao Sr. Marcelo, para apresentar as tratativas realizadas para
solucionar a ressalva de provisão de férias e encargos. Relata sobre a elaboração de relatório
analítico para identificação da possível diferença apontada. Apresentada a planilha com os dados
gerados e a real diferença em 31 de dezembro de 2021. Em alinhamento com a contabilidade, a
partir de maio/2022, todos os ajustes necessários serão providenciados. Com o novo relatório
será possível acompanhar mensalmente as possíveis divergências e realizar a correção em tempo
real. Camila cita que o relatório de auditoria externa cumpriu o objetivo de identificar a fragilidade
e que a EPAMIG atuou da melhor maneira para corrigir isso. Prosseguindo, a palavra é dada à Drª
Ana, assessora jurídica, para explanar quanto à ressalva dos depósitos judiciais. Informa que o
controle dos processos judiciais é feita através de planilha elaborada de acordo com o
entendimento jurídico para a temática. Disponibilizada a planilha para a auditoria externa,
percebeu-se que a leitura dos dados pelo auditor independente, foi de acordo com o
entendimento técnico contábil. Neste sentido, identificou-se a desarmonia na interpretação dos
dados da planilha. Drª Ana apresenta e explica os dados da planilha. Informa que, após a ressalva,
ajustou os dados e informações e já utiliza outro formato de planilha, minimizando o impacto de
possíveis divergências de entendimentos. Relata que haverá a atualização dos dados a cada três
meses. Sra. Adriana reforça que esse acompanhamento trimestral trará maior transparência e
melhoria de controles internos. Sr. Leonardo apresenta o extrato da conta encerrada com a XP
investimentos, conforme solicitação do Conselho na última reunião. Francisco diz que o tratamento
das ressalvas, na sua visão, estão regularizadas. Passa a palavra para o Conselheiro Presidente
que ratifica o entendimento e solicita opinião dos demais conselheiros presentes, que também
atestam a regularização. Prosseguindo, Srª Adriana solicita ao Presidente do Conselho colocar
em pauta a aprovação do Regimento Interno do Conselho Fiscal. Alisson aprova o documento
sendo ratificado pelos demais conselheiros. Alisson pontua sobre a importância da avaliação das
contas em períodos trimestrais. Sra. Polliette reforça o apoio da equipe da auditoria interna, no
acompanhamento das demandas e auxílio para tratamento tempestivo das informações contábeis.
Nicolas diz que essa proximidade é muito positiva e elogia o trabalho desenvolvido pela Auditoria
Interna da EPAMIG. Não havendo outros assuntos a serem tratados, o Conselheiro Presidente dá
por encerrada a reunião às 11 horas e 05 minutos e agradece a presença de todos. Eu, Valéria
Carvalho da Paixão, Secretária Executiva I, lavrei a presente ata que foi lida e aprovada.

 

Belo Horizonte, 22 de junho de 2022.

 

Alisson Maurílio Rodrigues Santos

 

Francisco Antônio de Arruda Pinto                 Camila Pereira de Oliveira Ribeiro                  
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Nicolas Pereira Campos Ferreira

 

Documento assinado eletronicamente por Nicolas Pereira Campos Ferreira, Conselheiro(a),
em 28/06/2022, às 09:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Alisson Maurilio Rodrigues Santos, Conselheiro(a),
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS  
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 
 
Aos Diretores da 
EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG 
Belo Horizonte/MG 
 
Opinião com ressalvas 
 
Examinamos as demonstrações contábeis da EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE 
MINAS GERAIS - EPAMIG, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 
2021 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos 
fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, bem como as correspondentes notas 
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.   
 
Em nossa opinião, H[FHWR� TXDQWR� DR� DSUHVHQWDGR� QRV� SDUiJUDIRV� ³%DVH� SDUD� RSLQLmR� FRP�
UHVVDOYDV´, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos 
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da EMPRESA DE PESQUISA 
AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG, em 31 de dezembro de 2021, o desempenho 
de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil.  
 
Base para opinião com ressalvas 
 
A empresa possui culturas agrícolas formadas ao longo do tempo que são considerados ativos 
biológicos em conformidade com a determinação do CFC ± Conselho Federal de Contabilidade, 
através de entendimentos da norma técnica NBCTG29(R2) ± Ativo Biológico e Produto Agrícola, 
mas que não estão reconhecidas no ativo imobilizado. Não hi evidências suficientes para 
demonstrar os investimentos feitos nestas culturas e que deveriam ter sido contabilizadas neste 
ativo quando da sua formação. Em função disso, o ativo não circulante esti demonstrado a 
menor por valores que não puderam ser mensurados com reflexos correspondentes no 
patrimônio líquido e no resultado do exercício.  
 
Em data de 31 de dezembro de 2021, constam no balanço patrimonial da empresa a título de 
depósitos judiciais e recursais no Realizável a Longo Prazo, o montante de R$ 490.738, 
entretanto nos registros informados pela Assessoria Jurídica constam outros depósitos não 
registrados como realizável a longo prazo no balanço naquela mesma data, ocasionando uma 
diferença a menor no valor de R$ 1.255.557. Com a falta da ativação desses depósitos, o 
Realizável a Longo Prazo, o patrimônio líquido e o resultado do exercício encontram-se a menor 
naquele mesmo valor e data. 
 
Até o encerramento e fechamento deste relatório do auditor, não tivemos a conclusão do 
levantamento individualizado da provisão de férias e os respectivos encargos sociais incidentes, 
para respaldo do saldo de R$ 8.335.497 que vem se acumulando ao longo dos exercícios, nas 
³2EULJDo}HV�7UDEDOKLVWDV´�QR�SDVVLYR�FLUFXODQWH��QRWD�H[SOLFDWLYD�QR���). Diante disso, ficamos 
impossibilitados de opinar sobre os efeitos que deverão ocasionar, notadamente para menos, 
diante da redução do quadro de funcionários que a companhia vem registrando nesses 
exercícios, sem que fossem reconhecidas essas reduções na formação daquele montante. 
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Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, 
LQWLWXODGD�³5HVSRQVDELOLGDGHV�GR�DXGLWRU�SHOD�DXGLWRULD�GDV�GHPRQVWUDo}HV�FRQWiEHLV´��Somos 
independentes em relação a EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS 
- EPAMIG, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião com ressalvas. 
 
Outros Assuntos 
 
Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior 
Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, apresentados neste 
conjunto de demonstrações para fins de comparação, não foram auditados por nós nem por 
outros auditores independentes. 
 
Responsabilidades da administração pelas demonstrações contábeis. 
 
A administração é responsável pela elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como 
necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 
 
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da 
capacidade da EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG 
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, 
ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
 
Os responsáveis pela governança da EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS 
GERAIS - EPAMIG são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de 
elaboração das demonstrações contábeis. 
 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis 
 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas 
em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 
ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto 
nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções 
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas 
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma 
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações contábeis. 
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Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da 
auditoria. Além disso: 
 
x Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, 

independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos 
de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada 
e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante 
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o 
ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas 
intencionais. 

x Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade. 

x Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. 

x Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza 
relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em 
relação à capacidade de continuidade operacional da empresa. Se concluirmos que existe 
incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as 
respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa 
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas 
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições 
futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional. 

 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do 
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive 
as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos 
trabalhos. 
 
Natal/RN, 11 de abril de 2022. 
 
 

 
 

CASS AUDITORES E CONSULTORES S/S  Olegário Mariano Prestrelo Marinho 
Auditores independentes    Contador Responsável Técnico 
CRC/RN 0113/O     CRC/PE no �����2�³7´�51 
 

OLEGARIO MARIANO 
PRESTRELO 
MARINHO:08433500406

Assinado de forma digital por 
OLEGARIO MARIANO PRESTRELO 
MARINHO:08433500406 
Dados: 2022.04.12 11:45:00 
-03'00'
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ATIVO NOTA 2021 2020

ATIVO CIRCULANTE 39.489.920,36 37.526.873,51
Caixa e Equivalentes de Caixa 3 20.057.224,90 19.122.069,65
Clientes 4 438.094,481.1.2.02 748.612,14
Contas a Receber do Tesouro Estadual 4 0,00 156.517,41
Recursos a Receber do Estado - CERES 7 1.397.946,32 1.308.991,28
Estoques 5 15.473.969,05 13.973.549,98
Adiantamentos 1.120.172,711.1.2.06 1.048.888,57
Impostos a Recuperar /Compensar 685.271,96 727.894,42
Despesas Antecipadas 269.460,90 427.373,60
Outros Ativos 6 47.780,04 12.976,46

ATIVO NÃO CIRCULANTE 10.571.772,30 11.927.097,67
  Realizável a Longo Prazo 3.519.621,40 4.690.064,34
Depósitos Judiciais / Recursais 490.737,791.2.1.02 544.925,34
Empréstimos Compulsórios 0,00 0,00
Recursos a Receber do Estado - CERES 7 3.028.883,61 4.145.139,00
  Investimentos 7.863,48 18.638,96
Investimentos 7.863,48 18.638,96
  Imobilizado 8 7.044.012,49 7.211.924,88
Imobilizado 38.718.376,251.2.3.02 38.189.491,67
(-)Depreciação Acumulada -31.674.363,761.2.3.13 -30.977.566,79
  Intangível 274,93 6.469,49
Intangível 274,931.2.4.02 92.271,66
(-)Amortização Acumulada 0,00 -85.802,17

TOTAL DO ATIVO 50.061.692,66 49.453.971,18

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG
CNPJ nº 17.138.140/0001-23
BALANÇO PATRIMONIAL



cass
s 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Página 5 de 27 

 

AUDITORES E CONSULTORES S/S 
AUDITORES INDEPENDENTES 

CASS AUDITORES E CONSULTORES S/S AUDITORES INDEPENDENTES - CNPJ: 24.519.787/0001-60 
Endereço: R. Dr. Múcio Galvão, 451 ± Barro Vermelho ± Natal ± RN ± CEP: 59.022-530 

E-mail: cass@cassauditores.com.br | Homepage: www.cassauditores.com.br 
Telefone: (84) 3222-3734 | (84) 98873.0377 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PASSIVO NOTA 2021 2020

PASSIVO CIRCULANTE 22.369.100,83 25.377.448,28
Fornecedores 439.074,28 1.138.027,56
Salários e Encargos a Pagar 9 5.504.444,84 5.540.280,75
Impostos e Contribuições a Recolher 10 2.038.794,56 1.942.728,05
Obrigações Trabalhistas 9 8.335.497,31 8.182.089,69
Outras Provisões - CERES 15 1.397.946,32 1.308.991,28
Credores por Convênios 11 3.530.146,73 6.398.747,60
Parcelamentos INSS / FNDE / SRF 12 0,00 0,00
Adiantamentos de Clientes 238.979,06 295.453,11
Outros Passivos 13 884.217,73 571.130,24

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 16.177.540,55 17.569.433,10
  Exigível a Longo Prazo 16.177.540,55 17.569.433,10
Provisões Contingenciais 14 13.148.656,942.2.1.04 13.424.294,10
Outras Provisões - CERES 15 3.028.883,612.2.1.05 4.145.139,00

ELP2
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 11.515.051,28 6.507.089,80
Capital social 16 31.600.000,00 31.600.000,00
Reservas de Capital 28.254,16 28.254,16
Reservas de Lucros 17 12.245.680,13 12.245.680,13
Prejuízos Acumulados -32.358.883,01 -37.366.844,49

RSL
PL2

TOTAL DO PASSIVO 50.061.692,66 49.453.971,18

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

BALANÇO PATRIMONIAL
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG
CNPJ nº 17.138.140/0001-23
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DISCRIMINAÇÃO NOTA 2021 2020

Receita De Vendas de Produtos e Serviços 10.303.401,36 7.532.202,51

( - ) Devoluções e Descontos sobre Vendas -55.836,16 -57.974,10
( - ) Impostos incidentes s/vendas -613.348,59 -492.245,79

( = ) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 18 9.634.216,61 6.981.982,62

( - ) Custo de Mercadorias e Serviços Vendidos 19 -7.663.075,91 -6.582.980,08

( = ) LUCRO BRUTO 1.971.140,70 399.002,54

Outras Receitas e Despesas 4.141.908,54 4.028.215,84
Despesas com Vendas -208.405,75 -601.023,11
Despesas Gerais e Administrativas 20 -95.604.264,59 -97.211.518,70
Contingências Trabalhistas e Cíveis 275.637,16 -551.075,83
Outras Receitas Operacionais 21 102.858.048,11 103.632.688,96
Outras Despesas Operacionais 22 -3.179.106,39 -1.240.855,48

( = ) RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO E TRIBUTOS 6.113.049,24 4.427.218,38

Resultado Financeiro Líquido 289.309,90 100.976,42
Receitas Financeiras 374.279,11 155.363,90
Despesas Financeiras -84.969,21 -54.387,48

( = ) LUCRO OPERACIONAL 6.402.359,14 4.528.194,80

Outras Receitas e Despesas não Operacionais -6.194,55 -1.230,66
Ganhos e/ou Perdas no Imobilizado/Intangível -6.194,55 -1.230,66
Receita da Venda de Sucata 0,00 0,00

( = ) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO 6.396.164,59 4.526.964,14

Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro -1.388.203,11 -1.143.591,64
IRPJ Corrente -999.545,52 -820.917,09
CSLL Corrente -388.657,59 -322.674,55

( = ) LUCRO E/OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 5.007.961,48 3.383.372,50
   

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG
CNPJ nº 17.138.140/0001-23

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
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CAPITAL RESERVAS RESERVAS PREJUÍZOS TOTAL

REALIZADO DE CAPITAL DE LUCROS ACUMULADOS DO PL

SALDOS EM  31/12/2019 CSS31.600.000,00 REC 28.254,16 REL12.027.937,44 PA-40.532.474,30 3.123.717,30

Ajuste Exercícios Anteriores -  
Retificação de Erros

- - -
AEA

0,00 0,00

Doações do Poder Público - - 217.742,69 DPP -217.742,69 0,00

Lucro Líquido do Período -2.3.2 - - PA13.383.372,50 3.383.372,50

SALDOS EM  31/12/2020 2.3.1.01.0131.600.000,00 2.3.4 28.254,16 12.245.680,13 -37.366.844,49 6.507.089,80

Ajuste Exercícios Anteriores -  
Retificação de Erros

- - -
AEA-PA1

0,00 0,00

Doações do Poder Público - - 0,00 DPP 0,00 0,00

Lucro Líquido do Período - - - PA15.007.961,48 5.007.961,48

SALDOS EM  31/12/2021 2.3.1.01.0131.600.000,00 2.3.4 28.254,16 12.245.680,13 -32.358.883,01 11.515.051,28

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG
CNPJ nº 17.138.140/0001-23

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

DISCRIMINAÇÃO
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DISCRIMINAÇÃO 2021 2020

ATIVIDADES OPERACIONAIS
     LUCRO E/OU PREJUÍZO LÍQUIDO 5.007.961,48 3.383.372,50
       +   DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES APROPRIADAS IT2 604.800,25 962.297,13
       + PERDA NA VENDA DE IMOBILIZADO E INTANGÍVEL 6.194,55 1.230,66
       ( - ) GANHO NA VENDA DE IMOBILIZADO E INTANGÍVEL 0,00 0,00

         Variação de Clientes 310.517,66 717.959,39
         Variação de Contas a Receber do Tesouro Estadual 156.517,41 -156.517,41
         Variação de Recursos a Receber do Estado - CERES -88.955,04 -83.699,60
         Variação de Estoques -1.500.419,07 -3.222.161,98
         Variação de Adiantamentos -71.284,14 150.223,36
         Variação de IR/CS Pagos por Estimativa 0,00 0,00
         Variação de Impostos Retidos na Fonte 42.622,46 627.071,42
         Variação de Despesas Antecipadas 157.912,70 -89.398,67
         Variação de Outros Ativos -34.803,58 123.740,99

         Variação de Fornecedores -698.953,28 -228.579,87
         Variação de Salários a Pagar -35.835,91 -376.494,55
         Variação de Impostos e Contribuições a Recolher 96.066,51 397.561,15
         Variação de Obrigações Trabalhistas 153.407,62 -1.643.810,40
         Variação de Outras Provisões - CERES 88.955,04 83.699,60
         Variação de Credores por Convênios -2.868.600,87 -168.863,48
         Variação de Parcelamentos INSS / FNDE / SRF 0,00 0,00
         Variação de Adiantamentos de Clientes -56.474,05 -52.296,04
         Variação de Outros Passivos Circulantes 313.087,49 -851.867,04

= CAIXA GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 1.582.717,23 -426.532,84

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
         Variação de Depósitos judiciais 54.187,55 -297,10
         Variação de Empréstimos Compulsórios 0,00 0,00
         Variação de Recursos a Receber do Estado - CERES 1.116.255,39 960.242,99
         Variação de Investimentos 10.775,48 0,00
         +  Venda de Ativo Imobilizado e Intangível 0,00 0,00
       ( - )  Aquisição de Imobilizado e Intangível -436.887,85 -343.446,04
= CAIXA CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 744.330,57 616.499,85

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
         Variação de Provisões Contingenciais -275.637,16 551.075,83
         Variação de Outras Provisões - CERES -1.116.255,39 -960.242,99
         Variação de Parcelamentos INSS / FNDE / SRF 0,00 0,00
         Variação de Ajustes de Exercícios Anteriores 0,00 0,00
         Variação de Prejuízos Acumulados 0,00 0,00
= CAIXA CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO -1.391.892,55 -409.167,16

SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES 19.122.069,65 19.341.269,80
       + VARIAÇÃO DO CAIXA NO PERÍODO 935.155,25 -219.200,15
= SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES 20.057.224,90 19.122.069,65

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG
CNPJ nº 17.138.140/0001-23

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
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EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS ± EPAMIG 
CNPJ Nº 17.138.140/0001-23 

 
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 

 
 

1. CONTEXTO OPERACIONAL 
 
A Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais ± EPAMIG, foi constituída pelo 
Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, através da Lei Estadual  nº 6.310, de 08 de 
maio de 1974, e possui Estatuto Social aprovado pelo Decreto Estadual nº 48.191, de 14 de 
maio de 2021, como Empresa Pública, sob a forma de Sociedade por Cotas de 
Responsabilidade Limitada, dotada de personalidade jurídica de direito privado, vinculada à 
Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais - SEAPA e 
organizada nos termos do referido Decreto. 
  
A EPAMIG é o principal instrumento do Governo do Estado de Minas Gerais na execução 
do plano de desenvolvimento agropecuário do Estado, promovendo; estimulando; 
supervisionando e fomentando as atividades de pesquisa agropecuária e agroindustrial, de 
experimentação e de inovação tecnológica no sistema agropecuário mineiro atuando como 
extensão das atividades do Governo do Estado de Minas Gerais, no contexto de sua política 
de agronegócio, detendo 99,99% do seu capital social, e assegura a continuidade normal 
de suas operações, substancialmente, mediante transferências de recursos consignados no 
Orçamento do Estado de Minas Gerais. 
 
A estrutura da empresa consiste na sede em Belo Horizonte, cinco unidades regionais, e 
vinte e três campos experimentais. Há também dois institutos de ensino técnico 
profissionalizante: o Instituto de Laticínios Cândido Tostes, em Juiz de Fora, e o Instituto 
Técnico de Agropecuária e Cooperativismo, em Pitangui. 
 
Em parceria com instituições públicas e privadas, a EPAMIG desenvolve pesquisas que 
contemplam interesses do setor agropecuário através de pesquisas em: Agroenergia (cana-
de-açúcar, girassol, macaúba, mamona e pinhão-manso), aquicultura, biotecnologia, 
cafeicultura, floricultura, fruticultura, grandes culturas (arroz, feijão, soja, trigo, milho), 
olericultura, processamento agroindustrial (leite, azeitona, uva, frutas), produção animal, 
silvicultura e meio ambiente. 
 
Muitas das tecnologias levadas pela EPAMIG aos agricultores são frutos de esforço 
interinstitucional, executadas em parceria com diversas instituições de ensino e pesquisa, 
em âmbito federal e estadual, bem como, com a iniciativa privada.  
 
Com o propósito de contribuir para o amadurecimento e para o aperfeiçoamento dos 
mecanismos de Governança, Controles Internos e Riscos da EPAMIG, referentes à 
execução das metas físicas pactuadas no Plano Plurianual de Ação Governamental  - 
PPAG, atreladas às receitas arrecadadas e à execução das despesas previstas no 
planejamento anual que compõe a Lei Orçamentária Anual - LOA, a Diretoria Executiva da 
EPAMIG, por meio da Diretoria Administrativa e Financeira, deu início às tratativas internas 
durante o exercício de 2019, na busca de uma ferramenta de gestão, que além de produzir 



cass
s 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Página 10 de 27 

 

AUDITORES E CONSULTORES S/S 
AUDITORES INDEPENDENTES 

CASS AUDITORES E CONSULTORES S/S AUDITORES INDEPENDENTES - CNPJ: 24.519.787/0001-60 
Endereço: R. Dr. Múcio Galvão, 451 ± Barro Vermelho ± Natal ± RN ± CEP: 59.022-530 

E-mail: cass@cassauditores.com.br | Homepage: www.cassauditores.com.br 
Telefone: (84) 3222-3734 | (84) 98873.0377 

 

relatórios gerenciais, pudesse proporcionar o acompanhamento do desempenho das metas 
físicas e financeiras de forma mais efetiva e pontual, no intuito de auxiliar nas decisões de 
cunho administrativo/financeiro e ainda, proporcionar uma atuação preventiva frente às 
anomalias por ventura identificadas. 
 
Nesse contexto, foi implantado na EPAMIG durante o exercício de 2020, por meio da 
Deliberação nº 810 de 20 de junho, a ferramenta de acompanhamento e monitoramento da 
execução das metas físicas orçamentária e financeira, denominada  Sistema de Gestão 
Integrada - SGI.  
 
Sua concepção é baseada no ciclo PDCA (do inglês: PLAN ± DO ± CHECK ± ACT ou 
Adjust) é um método iterativo de gestão de quatro passos, que tem na sua essência o 
acompanhamento sistemático da execução das metas físicas e financeiras em relação ao 
que foi planejado, permitindo agir corretivamente em tempo hábil. 
 
Em outubro/2021, foi implementada a versão SGI-WEB que permite o cadastro de todas as 
metas físicas e financeiras em substituição à planilhas possibilitando maior confiabilidade 
dos dados inseridos, melhor acompanhamento e aumento na transparência no 
planejamento das metas físicas e financeiras da Empresa. 
 
Com o amadurecimento da ferramenta SGI constatou-se  os seguintes impactos na gestão 
da empresa: 
 
A) Acompanhamento sistemático sobre o cronograma das compras com objetivo de 

verificar se estão sendo concluídas em suas respectivas épocas corretas e adequadas, 
em sintoma com o planejamento e por consequência com as principais atividades dos 
campos experimentais, como por exemplo:  insumos na hora correta para o plantio; 

B) O amadurecimento do processo de planejamento das unidades, contribuindo para 
previsibilidade da execução das anual das atividades, contribuído para tomada de 
decisões mais assertivas; 

C) Identificar os desvios das metas físicas e financeiras visando promover correções em 
tempo hábil; 

D) Viabilizar a atuação de forma pontual em situações de distanciamento entre o planejado 
analisando as justificativas reportadas e os planos de ação com vistas a correção das 
variações; 

E) Levantar as necessidades de melhorias da estrutura da empresa (reformas, 
manutenções, aquisições, etc.) e de pessoal que dificulta o cumprimento das metas; 

F) Promover a transparência das ações referentes aos recursos aplicados na empresa; 
G) Melhorar a visualização dos resultados da empresa por meio de gráficos e relatórios; 
H) Aumentar o envolvimento entre as equipes em função do Ranking mensal que pontua 

e classifica as filiais; 
I) Melhoria significativa dos registros de documentos de forma tempestiva, diminuindo os 

riscos com descumprimento de prazos legais.  
 
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas pelo Departamento de Gestão e Finanças, 
analisadas pela Auditoria Interna para emissão de Relatório de Auditoria, sendo submetidas 
ao Conselho Fiscal para apreciação e deliberação, em reunião ocorrida em 13/04/2021, e 
emissão de parecer.  
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MISSÃO 
 
A empresa tem como missão apresentar soluções e inovações tecnológicas para o 
desenvolvimento sustentável do agronegócio, em benefício da sociedade.  
 
VALORES 
 
Os valores expressam a singularidade da Empresa através do conjunto de princípios éticos. 
Os valores da EPAMIG são: Inovação; Ética e transparência; Satisfação do Público; 
Credibilidade; Valorização e Respeito às Pessoas; Responsabilidade Social e Ambiental; 
Comprometimento Profissional e Eficiência. 
 
DIRETORIA EXECUTIVA EPAMIG 
 
PRESIDENTE 
Nilda de Fátima Ferreira Soares 
 
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
Leonardo Brumano Kalil 
 
DIRETOR DE OPERAÇÕES TÉCNICAS 
Trazilbo José de Paula Júnior 

 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EPAMIG ATÉ 30/06/2021 (Decreto Estadual nº 
48.192/2021) (*): 
  

x Ana Maria Soares Valentini (Presidente do Conselho de Administração) ± Secretária de 
Estado de Agricultura Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais ± SEAPA (Membro 
nato) 

x Nilda de Fátima Ferreira Soares ± Presidente da EPAMIG (Membro nato) 
x Celso Luiz Moretti ± Presidente da EMBRAPA (Membro nato) 
x Reginério Soares de Faria ± Pesquisador da EPAMIG (Titular) 
x João Ricardo Albanez ± Superintendente de Abastecimento e Economia Agrícola±

Secretaria de Estado de Agricultura Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais± SEAPA 
(Suplente) 

x Guilherme Henrique de Azevedo Machado - Gerente de Gestão de Pessoas do Instituto 
Mario Penna (Suplente) 

   
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EPAMIG A PARTIR DE 1º/07/2021 2021 (Decreto 
Estadual nº 48.191/2021) (**): 
  

x Nairam Félix de Barros ± (Presidente do Conselho de Administração) ±  Professor Eng.º 
Florestal Aposentado da UFV (Titular) 

x Antônio Álvaro Corsetti Purcino±  Pesquisador da Embrapa Gestor de Projetos Eng.º 
Agrônomo (Titular) 

x Gladyston Rodrigues Carvalho Pesquisador da Epamig Eng.º Agrônomo (Titular) 
x Otávio Martins Maia ± Presidente da EMATER Especialista em Políticas Públicas e 

Gestão governamental ± EPPGG (Titular) 
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x Silvana Maria Novais Ferreira Ribeiro ±  Superintendente SENAR/MINAS Eng.ª 
Agrônoma (Titular) 

x Afonso Maria Rocha ± Superintendente SEBRAE/MINAS Administrador (Titular) 
   
CONSELHO FISCAL EPAMIG ATÉ 30/06/2021 (Decreto Estadual nº 48.192/2021) (***): 
   

x Márcio Maia de Castro ± Gerente do Departamento Técnico/DETEC ± EMATER Minas 
Gerais (Titular) 

x Giovanio Gilberto Lopes ± Coordenador Técnico Estadual de Planejamento e Gestão ± 
EMATER (Titular) 

x Ernane Santos Lima ± Assessor Técnico ± Secretaria de Estado de Agricultura Pecuária 
e Abastecimento de Minas Gerais± SEAPA (Titular) 

x Adriana Araújo Couto ± SEAPA Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Suplente) 

x Martinho Rodrigues da Silva ± Assistente Administrativo II ± EMATER (Suplente) 
x Pedro D'Angelo Ribeiro ±  Coordenador de Núcleo ± Núcleo de Gestão Ambiental ± NGA 

± Secretaria de Estado de Agricultura Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais ± 
SEAPA (Suplente)  

 
CONSELHO FISCAL EPAMIG A PARTIR DE 1º/07/2021 2021 (Decreto Estadual nº 
48.191/2021) (****):  
  

x Alisson Maurílio Rodrigues Santos (Presidente do Conselho Fiscal) - Assessor Técnico 
Especial - SEAPA-MG (Titular) 

x Camila Pereira de Oliveira Ribeiro - Diretora DPGF da FAPEMIG, Especialista em 
Políticas Públicas - FAPEMIG-MG (Titular) 

x Francisco Antônio de Arruda Pinto - Servidor Público Aposentado da UFV-MG (Titular) 
x Nicolas Pereira Campos Ferreira - Diretor de Planejamento, Orçamento e Logística e 

Gestor Público - SEAPA-MG (Suplente) 
  
(*) O Conselho possuía 07 vagas de titulares e 04 vagas de suplentes, mas somente 04 
vagas de titulares e 02 de suplentes estavam preenchidas até 30/06/2021; 
(**) O Conselho possui 06 vagas de titulares e todas estavam preenchidas até 
31/12/2021; 
(***) O Conselho possuía 03 vagas de titulares e 03 vagas de suplentes e todas estavam 
preenchidas até 30/06/2021; 
(****) O Conselho possui 03 vagas de titulares e 03 vagas de suplentes, mas somente 
03 vagas de titulares e 01 de suplente estavam preenchidas até 31/12/2021; 
http://www.epamig.br/conselhos/ 
 

2. PRÁTICAS CONTÁBEIS 
 
(a) Apresentação das demonstrações financeiras 
 
As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em consonância com a Lei das Sociedades 
por Ações Lei 6.404/1976, com as alterações introduzidas pela Lei 
11.638/2007,11.941/2009, 14.030/2020 e os Pronunciamentos, Orientações e 
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Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis ± CPC aprovados pelo 
Conselho Federal de Contabilidade ± CFC e Lei 12.973/2014. 
 
(b) Apuração do resultado 
 
As receitas, despesas e os custos são contabilizados pelo regime contábil de competência 
de exercícios conforme determina a Lei 6.404/76 em seu Art. 177. As receitas de serviços 
são reconhecidas quando o valor da receita possa ser estimado com segurança, for provável 
que benefícios econômicos decorrentes da transação sejam percebidos pela Entidade e a 
proporção dos serviços executados possam ser confiavelmente mensurados. 
 
(c) Caixa, equivalentes de caixa 
 
Equivalentes de caixa compreendem os saldos de caixa e de depósitos bancários à vista. 
Estão demonstrados ao custo, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço, 
não excedendo ao valor de mercado. Incluem também aplicações financeiras realizáveis em 
até 90 dias. 
 
(d) Aplicações financeiras (Valores vinculados ± projetos a realizar) 
 
Referem-se às aplicações financeiras realizáveis há mais de 90 dias, acrescidas dos 
rendimentos auferidos até a data do balanço. Sua movimentação reflete as entradas e 
saídas dos recursos destinados à execução dos Convênios e Projetos, das quais são 
registradas em conta específica para cada Convênio em contrapartida a conta do passivo 
(Nota explicativa nº 11). As receitas financeiras decorrentes das aplicações financeiras são 
registradas no passivo em conta específica dos Convênios.  
 
(e) Contas a receber 
 
São reconhecidas pelo regime de competência de exercício decorrente de faturamentos, 
deduzidos de provisões para perdas, exceto para os valores a receber de alunos e acordos. 
 
(f) Estoques 
 
x São demonstrados ao custo médio de aquisição, cujos valores são inferiores aos custos 

de reposição ou aos valores de realização. 
 
x Os estoques de ativos biológicos e produtos agrícolas existentes são os seguintes: 

 
Bovinos e outros ± Estes estoques estão mensurados a valor justo. O valor justo é 
determinado com base no preço de mercado dos ativos de acordo com a idade, raça e 
qualidades genéticas similares. 
 
Produtos agrícolas - São demonstrados ao valor justo. O valor justo é determinado com 
base no preço de mercado ao final da colheita. 
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(g) Imobilizado 
 
Está demonstrado ao custo de aquisição, deduzido da correspondente depreciação que é 
calculada pelo método linear com base na vida útil econômica dos bens. Em 2021 houve a 
reclassificação de animais registrados na conta de Estoques em anos anteriores para 
Imobilizado Biológico (Nota Explicativa nº 8). 
 
(h) Outros ativos circulantes e não circulantes 
 
São apresentados pelo valor de realização ou dos depósitos efetuados, incluindo, conforme 
aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas. 
 
(i) Fornecedores 
 
Compreende as obrigações junto a fornecedores pela aquisição de serviços e materiais 
utilizados nas atividades operacionais. 
 
(j) Demais passivos circulante e não circulante 
 
São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, 
dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas até a data do balanço. 
 
(k) Provisão para contingências 
 
Uma provisão é contabilizada quando a Empresa possui uma obrigação constituída como 
resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido 
para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores 
estimativas dos riscos envolvidos. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação 
das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões 
mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico. As provisões são 
revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias. 
 
(l) Ajuste a valor presente  
 
Os saldos dos direitos e das obrigações estão mensurados nas datas dos balanços por 
valores próximos aos respectivos valores presentes, ou seja, de realização. 
 
(m) Uso de estimativas 
 
A preparação das demonstrações financeiras requer que a administração efetue estimativas 
e suposições, no seu melhor julgamento, que afetam os montantes apresentados de ativos 
e passivos para os períodos informados, principalmente com relação a i) perda estimada 
para créditos de liquidação duvidosa - PCLD de valores a receber, ii) provisões tributárias, 
trabalhistas e judiciais,iii) depreciações e amortizações e iv) outras obrigações. 
(n) Imposto de renda e contribuição social 
 
A EPAMIG é optante pelo Lucro Real como regime de tributação, através de apuração 
mensal por balanço de suspensão/redução. Neste caso, o Imposto de Renda e a 
Contribuição Social são calculados com base nos resultados apurados cumulativamente até 
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o final de cada mês de apuração, ajustados por adições e exclusões a este resultado e 
sobre o qual são aplicadas alíquotas vigentes, sendo 15% mais adicional de 10% para lucros 
superiores a R$20.000 por mês para o imposto de renda, mais 9% para a contribuição social 
calculada sobre o lucro até então apurado. 

 
 

3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 
 

 
 

O saldo da Conta ± Convênios refere-se a recursos financeiros vinculados a projetos que 
se destinam a suportar os gastos específicos de convênios firmados pela EPAMIG. 
 
(a) Referem-se a aplicações de recursos livres de vinculação, representadas 
substancialmente por valores mantidos em fundos de bancos de primeira linha e 
classificadas desta forma por estratégia financeira da EPAMIG. O saldo de 2021 foi 
impactado pelo recebimento de recursos que o Estado repassou para a Epamig para 
pagamento de salários de dezembro, para pagamento no 5º dia útil de janeiro 2022, que 
foram repassados ainda dentro do exercício de 2021, similarmente a 2020 e também devido 
ao recebimento de recurso recebido do Tesouro Estadual a título de "venda da folha de 
pagamento", no valor de R$ 2.576.515,00. 
 
(b) Referem-se a aplicações dos recursos financeiros vinculados a convênios que se 
destinam a suportar os gastos específicos de convênios firmados pela EPAMIG. As receitas 
financeiras provenientes de tais equivalentes de caixa são reinvestidas nos próprios 
projetos. A queda no saldo em 2021 foi reflexo de maiores execuções de convênios durante 
o exercício e também por devolução de saldos de convênios. Em meados de 2021 a 
EPAMIG, na figura de seus representantes legais, buscou negociar a prorrogação dos 
convênios devido a dificuldades alheias a gestão da empresa. Entretanto, as respectivas 
prestações de contas dos convênios foram devidamente enviadas e algumas delas já 
encontra-se aprovadas (Nota 11). Dentre as devoluções destacam-se: 
Convenente: R$ 1.566.594,18 
 
R$ 696.576,59  Convênio 776811/2012; 
R$ 511.635,48 Convênio 797473/2013; 
R$ 343.755,77 Convênio 793702/2013; 
R$ 14.626,94 Convênio 879063/2018; 
 

31/12/2021 REC 31/12/2020

Caixa 0,00 0,00
Bancos Conta Movimento 1.181.363,28 90.864,35
Aplicações Financeiras                            ( a ) 15.354.484,95 12.648.358,30

16.535.848,23 2.3.412.739.222,65

Bancos Conta - Convênios 0,00 9.381,62
Aplicações Financeiras - Convênios       ( b ) 3.521.376,67 6.373.465,38

3.521.376,67 2.3.4 6.382.847,00

TOTAL 20.057.224,90 2.3.419.122.069,65
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Concedente: R$ 38.493,62 
 
R$ 298,58  Convênio 879063/2018; 
R$ 38.195,04 Convênio 793702/2013. 

 
4. CONTAS A RECEBER 
 

 
 
A queda dos valores de clientes se deu em virtude de maiores conciliações de 
adiantamentos recebidos para realização de eventos que estão sendo baixados em 
confronto com as notas fiscais com mais agilidade em 2021 devido a maior proximidade e 
interação das áreas da Assessoria de Negócios Agropecuários (ASAGRO) e Departamento 
de Gestão e Finanças (DPGF). 

 
(a) Referem-se ao Registro de Provisão para Liquidação Duvidosa (PCLD) que são 
expectativas de perdas de ativos devido à inadimplência de alguns clientes. Foram mantidos 
em saldo valores ajuizados e foram baixados, na Conta Clientes, aqueles títulos incobráveis 
ou prescritos. No exercício de 2021 a Epamig vem adotando novas políticas de cobranças. 
A Deliberação 846 publicada em 2021 formalizou internamente os procedimentos para 
recuperação de valores a receber em atendimento à recomendação da Auditoria Externa 
em seus trabalhos de verificações. 
 
No exercício de 2020, a empresa logrou êxito em ação judicial do processo judicial nº 
5017995-65.2019.8.13.0024 de títulos em aberto referente aos exercícios de 2015 e 2016 
e foram recebidas desde então 18 das 20 parcelas de negociação, sendo 6 parcelas em 
2020 e 12 parcelas em 2021. O valor principal foi de R$ 55.492,38 e o valor acordado foi de 
R$ 106.846,84. Registra-se nesta conta o valor principal. Os juros foram reconhecidos em 
conta de receita financeira. 

 
(b) Referem-se ao saldo a receber do Tesouro Estadual. Decorre da Subvenção 
Governamental para custear as despesas da EPAMIG com Folhas de Pagamentos, 
Encargos Sociais e Programa de Desligamento Voluntário ± PDV que foram recebidos em 
sua totalidade ainda dentro do exercício de 2021.  

 
5. ESTOQUES 

 
No exercício de 2021 a Empresa obteve, aumento nos estoques em função do crescimento 
da produção e da valorização dos produtos agropecuários, dentre eles destacam-se animais 
e leite. Estrategicamente e com acompanhamento do Sistema de Gestão Integrada (SGI), 

31/12/2021 REC 31/12/2020

Clientes 845.425,52 1.225.808,36
Provisão Créditos de Liquidação Duvidosa ( a ) -407.331,04 -477.196,22

438.094,48 2.3.4 748.612,14

Recursos a Receber do Tesouro Estadual ( b ) 0,00 156.517,41
0,00 2.3.4 156.517,41

TOTAL 438.094,48 2.3.4 905.129,55
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que se constitui em uma das novas ferramentas gerenciais, a empresa manteve os estoques 
de café aguardando o melhor momento comercial. Materiais classificados como matérias 
primas e uso/consumo apresentaram aumento devido a processos de compras que foram 
finalizados ao final do exercício, provocando acréscimo no saldo. 
 

 
 

(a) Registra-se os estoques de produtos agropecuários originados das culturas mantidas pela 
EPAMIG, como por exemplo, café, cereais, sementes, mudas e outros. Além de outros 
insumos e materiais de embalagem da sede e das unidades. Esses produtos são oriundos 
de projetos de pesquisas da EPAMIG, resultando em produtos melhorados.  

 
(b) O Estado de Minas Gerais tem grande vocação para o rebanho leiteiro e, atualmente, é o 

maior produtor de leite no país. Aproveitando dessa vantagem, a EPAMIG desenvolve 
pesquisas de melhoramento genético de bovinos, entre outros animais. Um caso de sucesso 
é a produção do F1HZ, animal do cruzamento Zebu/Holandês, resultando em vacas leiteiras 
e machos para corte.  

 
Os estudos da EPAMIG nos animais resultaram em um excelente ganho de peso e 
alcançaram condições de abate em idade precoce. A EPAMIG, no intuito de recuperar os 
investimentos de estudo no rebanho, realiza venda de animais para produtores rurais, 
através de editais públicos. 
 
Os Estoques são atualizados mês a mês tendo como base o valor da arroba. Percebe-se o 
reflexo de valorização da arroba em torno de 22,67%, pois em dezembro de 2021 a arroba 
fechou em R$ 303,00 e em dezembro de 2020 foi cotada a R$ 247,00. 

 
 

6. OUTROS ATIVOS CIRCULANTES 
 

O saldo de R$ 47.879,89 em 31/12/2021 referem-se a créditos da Empresa. Dentre eles 
destacam-se a execução do bloqueio judicial do processo nº 0010700-47.2019.5.03.0006.  

 
7. RECURSOS A RECEBER DO ESTADO - CERES 

 
A conta tem origem no compromisso que a EPAMIG possui junto ao Plano de Previdência 
Complementar dos funcionários (Nota 15). O valor contabilizado representa os recursos que 
serão repassados pelo Tesouro Estadual destinados a custear a contribuição patronal 
devida pela EPAMIG. A redução da provisão de 2020 para 2021, no longo prazo, ocorre 
devido a amortização do saldo devedor, do contrato. Em 2021 houve a restituição de R$ 
42.411,89 da CERES para a EPAMIG em função de desconto patronal dos empregados do 
plano saldado. 

31/12/2021 REC 31/12/2020

Matéria Prima                                             ( a ) 4.890.821,25 4.160.551,95
Material de Uso e Consumo 641.725,85 623.035,54
Produtos Acabados 2.348.378,34 2.788.533,40
Animais                                                     ( b ) 7.593.043,61 6.401.429,09

TOTAL 15.473.969,05 2.3.413.973.549,98
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8. IMOBILIZADO 
 

O imobilizado é avaliado pelo custo de aquisição ou construção. As atualizações monetárias 
foram reconhecidas até 31 de dezembro de 1995. As depreciações foram calculadas pelo 
método linear, sendo consideradas as taxas que descrevem o tempo de vida útil econômica 
do bem. Portanto, o imobilizado, em 31 de dezembro de 2021, é assim demonstrado: 
 

 
 

Edifícios, Benfeitorias e Instalações - Destaca-se em 2021 o valor de R$ 148.846,46 sendo             
R$ 102.845,11 referente a obra de ampliação e reforma do auditório do centro de 
capacitação no campo Experimental do Vale do Piranga e R$ 46.001,34 referente a reforma 
do Curral São João Del Rey. 
 
Máquinas e Equipamentos ± Destaca-se em 2021 o valor de R$ 114.816,00 para aquisição 
de 16 notebooks, com fonte de recursos de Emenda Parlamentar. 
 
Obras em Andamento - Destaca-se em 2021 R$ 102.845,12 o valor reclassificado para a 
conta Benfeitorias em Propriedade de Terceiros, após o recebimento do Termo de 
Encerramento da Obra da empresa Lessa Engenharia LTDA ME. 
 
Ativos Biológicos ± Reclassificação de animais da conta de Estoques para a conta Ativos 
Biológicos, conforme quadro abaixo: 

 

31/12/2021 REC 31/12/2020

Recursos a Receber do Estado - Ceres - CP 1.397.946,32 1.308.991,28

Recursos a Receber do Estado - Ceres - LP 3.028.883,61 4.145.139,00

TOTAL 4.426.829,93 2.3.4 5.454.130,28

Saldo Inicial 
31/12/2020

Entradas       
(*)

Saídas        
(**)

Saldo Final 
31/12/2021

 IPC/BTNF  
(***) % DEPRE ACUM. IMOB 

LÍQUIDO
( a ) ( b ) ( c ) (a + b - c)

Terrenos 1.888.052,51 0,00 0,00 1.888.052,51 851.012,54 0,00 2.739.065,05

Edifícios, Benfeitorias e Instalações 13.495.918,43 354.536,68 -205.690,22 13.644.764,89 69.718,84 4% -11.187.964,90 2.526.518,83

Máquinas e Equipamentos 12.623.825,76 131.077,55 0,00 12.754.903,31 0,00 10% -11.649.612,78 1.105.290,53

Computadores e Periféricos 1.932.843,46 114.816,00 0,00 2.047.659,46 0,00 20% -1.897.661,39 149.998,07

Moveis e Utensílios 1.022.953,75 13.438,00 0,00 1.036.391,75 0,00 10% -897.899,86 138.491,89

Veículos 5.020.760,09 0,00 0,00 5.020.760,09 0,00 20% -4.865.284,90 155.475,19

Biblioteca, Mapoteca, Discoteca 63.335,32 0,00 0,00 63.335,32 0,00 10% -62.879,85 455,47

Ativo Biológico 0,00 223.551,68 0,00 223.551,68 0,00 20% -124,22 223.427,46
OBRAS EM ANDAMENTO 108.135,11 205.690,23 -308.535,34 5.290,00 0,00 0,00 5.290,00

IMOBILIZADO TOTAL 36.155.824,43 1.043.110,14 -514.225,56 36.684.709,01 920.731,38 -30.561.427,90 7.044.012,49

(*) Entradas = Registram-se aquisições, transferências entre grupos de contas e entre filiais 920.731,38     
(**) Saídas = Registram-se baixas por vendas, perdas, transferências entre grupos de contas e entre filiais
(***) Diferença de IPC/BTNF - Lei 8.200/1991
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9. OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER 
 

 
 

A conta Salários e Encargos Sociais representam os valores a pagar de salários que são 
provisionados em regime de competência e pagos no 5º dia útil do mês subsequente e de 
encargos pagos em seus respectivos prazos de vencimentos. 
 
A provisão para férias é constituída mensalmente em atendimento ao regime de 
competência, com base nos saldos de férias adquiridos e proporcionais dos colaboradores 
acrescidos dos respectivos encargos sociais.  

 
10. TRIBUTOS A RECOLHER 
 

 
 

Compreende as obrigações da EPAMIG com o governo relativas a impostos, taxas e 
contribuições vencíveis até o final do exercício seguinte. As contas de Pis a Recolher, Cofins 
a Recolher e ICMS / IPI/ FEM a recolher são conciliadas mensalmente e seus respectivos 
saldos estão compatíveis com as metodologias fiscais e obrigações acessórias. A Evolução 
dos saldos de IRPJ a Recolher e CSLL a Recolher refletem as melhorias nos resultados 
alcançados em 2021 com apuração pelo Lucro Real, tendo suas estimativas balizadas pelos 
resultados contábeis auferidos. 

DESCRIÇÃO MÉDIA @ QUANTIDADE VALOR TOTAL (R$)

NOVILHA ACIMA 36 MESES - GIR PO 12 19 66.223,17

VACA - GIR PO 13 32 125.131,52

TOURO - GIR PO 15 7 32.196,99

TOTAL 40 58 223.551,68

31/12/2021 REC 31/12/2020

Salários e Encargos Sociais a Pagar 5.504.444,84 5.540.280,75
Provisões para Férias + Encargos 8.335.497,31 8.182.089,69

TOTAL 13.839.942,15 2.3.413.722.370,44

31/12/2021 REC 31/12/2020

ICMS / IPI / FEM a Recolher 14.289,98 6.234,97
IRRF a Recolher 1.115.349,25 1.092.070,62
PIS a Recolher 5.830,27 3.538,27
COFINS a Recolher 27.483,68 16.309,07
IRPJ a Recolher 622.686,05 585.871,33
CSLL a Recolher 236.674,37 218.869,57
INSS a Recolher 6.449,07 8.726,98
PIS COFINS e CS Retidos  a Recolher 3.894,08 5.017,70
Tributos Municipais a Recolher 6.137,81 6.089,54

TOTAL 2.038.794,56 2.3.4 1.942.728,05
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11. CREDORES POR CONVÊNIOS 
 

Destaca-se em 2021 uma maior e crescente execução de todos os convênios de maneira 
geral.  
 
Destacam-se os de maiores relevâncias financeiras abaixo descritos. 
 

 
 
Os recursos dos convênios tem como objetivo:  
 
(a) Convênio 793702/2013 ± EMBRAPA CAFÉ - CUSTEIO 2013: Geração de informações, 
tecnologias e promoção de atividades de difusão e transferência de tecnologia para o 
desenvolvimento do agronegócio café em consonância com Programa Nacional de 
Pesquisa e Desenvolvimento do Café - PN&D-Café. Finalizou em 31/08/2021 e está com a 
prestação de contas em análise.  
 
(b) Convênio 776811/2012 ± EMBRAPA OEPAS 2012: Recuperar e modernizar a 
infraestrutura da Fazenda Experimental Sertãozinho para a realização de pesquisas nas 
áreas de zootecnia, veterinária e de gestão em produção de leite com gado mestiço. 
Finalizou em 31/08/2021 e está com a prestação de contas aprovada; 
 
(c) Convênio 797471/2013 EMBRAPA: Recuperar e modernizar a infraestrutura da Fazenda 
Experimental Sertãozinho para a realização de pesquisas nas áreas de zootecnia, 
veterinária e de gestão em produção de leite com gado mestiço. Finalizou em 31/08/2021 e 
está com a prestação de contas aprovada;   
 
(d) Convênio 839555/2016 - INCRA: Realizar Curso Técnico em Agropecuária Subsequente 
- Pedagogia da Alternância, para atender jovens e adultos oriundos da Reforma Agrária. Em 
virtude da Pandemia COVID-19, o convênio foi recentemente retomado e tem previsão de 
conclusão em 20/12/2022; 
 
(e) Convênio 888689/2019 - EMBRAPA CUSTEIO 2019: Desenvolver soluções tecnológicas 
para a inovação da cafeicultura do estado de Minas Gerais, a partir de estudos científicos 
focados em atender as demandas do Consócio Pesquisa Café, refletidas nos desafios de 
inovação: 01- ³0HOKRUDPHQWR� IRFDGR� HP� TXDOLGDGH� H� UHVLVWrQFLD� D� IDWRUHV� ELyWLFRV� H�
DELyWLFRV´�� ��- ³)RUWDOHFLPHQWR� GRV� EDQFRV� DWLYRV� GH� JHUPRSODVPD� GDV� ,QVWLWXLo}HV� GR�
&RQVyUFLR�3HVTXLVD�&DIp´�����± ³$GDSWDELOLGDGH�H�HVWDELOLGDGH�GH�produção de cultivares 
SDUD�LQGLFDomR�HP�PLFURUUHJL}HV�SURGXWRUDV´�����± ³5DFLRQDOL]DomR�H�RWLPL]DomR�GR�XVR�GD�
iJXD´�� ��� - ³6HUYLoRV� DPELHQWDLV� UHODFLRQDGRV� jV� PXGDQoDV� FOLPiWLFDV� H� VLVWHPDV� GH�

31/12/2021 REC 31/12/2020

Embrapa 793702/2013 a 0,00 557.991,40
Embrapa 776811/2012 b 0,00 1.622.398,20
Embrapa 797471/2013 c 0,00 706.511,38
Incra 839555/2016 d 968.005,30 951.329,10
Embrapa 888689/2019 e 469.603,83 655.146,12
Outros Convênios f 2.092.537,60 1.905.371,40

TOTAL 3.530.146,73 2.3.4 6.398.747,60
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SURGXomR� GH� FDIp´� H� ��� ± ³&DIHLFXOWXUD� GH� SUHFLVmR´�� $� VXD� H[ecução está regida pela 
Portaria Interministerial nº 424/2016.  
 
(f) Outros Convênios: O saldo da conta reflete a junção de outros convênios mostrando-se 
em destaque o convênio 858773/2017 - MAPA CAFÉ CONILON cujo objeto é a Expansão 
do Café Conilon na Região Leste do Estado de Minas Gerais - Houve maior execução de 
processos de compras neste convênio e já ocorreu inclusive o plantio de experimentos nos 
Campos Experimentais. Demais convênios e contratos de repasse em andamento que 
compõem o saldo da conta, são: 879063/2018 - MAPA, 835103/2016 - EMBRAPA CAFÉ 
CUSTEIO 2016, 836846/2016 - EMBRAPA ILCT, 775404/2012 - MAPA Piscicultura, 
840051/2016 - MAPA Oratórios, 878402/2018 - SUDENE 2018, 892981/2019 - SUDENE 
2019, 903996/2020 - SUDENE 2020, 839555/2016 - INCRA, 901234/2020 - MAPA e 
901772/2020 - MAPA. 

 
 

12. PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS 
 

A Epamig não apresentou saldos ou novos ingressos de parcelamentos tributários no 
exercício de 2021. 

 
13. OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES 

 
O saldo da conta Outros Passivos Circulantes é a soma das contas Credores Diversos e 
Parcelamento de Ações Judiciais.  
 
Em 2021 o saldo apresentado foi de R$ 884.217,73 e em 2020 de R$ 571.130,24. A variação 
provocada na Conta Credores Diversos foi devido a reclassificação contábil do registro do 
Recurso do Pró-Pequi no valor de R$ 504.098,67. 
 
Em 2021 foram pagos na totalidade os parcelamentos de Ações Judiciais dos Processos 
Trabalhistas nº 0001855-17.2010.5.03.0111 e nº 0002201-31.2011.503.0111 do reclamante 
SINTAPPI-MG. No exercício de 2020 houve a Negociação judicial Trabalhistas dos 
seguintes processos: nº 0001856-02.2010.5.03.0111 SINTAPPI-MG para pagamento em 10 
parcelas, nº 50000400-62.2020.8.13.0042 para pagamento em 12 parcelas e nº 0010241-
96.2019.503.0183 para pagamento em 6 parcelas, finalizados em 2021. 
 
O saldo de R$ 32.529,83 em 2021 refere-se a Provisão de sucumbência, processo nº 64486-
83.1998.8.13.0209, dos Embargos à execução, processo nº 0064494-60.1998.8.13.0209 e 
dos respectivos pagamentos dos honorários de sucumbência. 
 

 
 

PARCELAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS 31/12/2021 REC 31/12/2020

Proc. 1856/2010 SINTAPPI - MG 0,00 100.483,14
Proc. 400/2020 SINTAPPI - MG 0,00 6.500,00
Proc. 10241/2019 Evandro O. Santos 0,00 117.800,69
Ação Cível 6448-6/98 e 6449-4/98 AGE MG 32.529,83 0,00

TOTAL 32.529,83 2.3.4 224.783,83
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14. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS 
 

Os processos de natureza cível e trabalhista em que a EPAMIG figura como Ré, são 
avaliados pela área jurídica e classificados, de acordo com o grau de risco de perda para a 
empresa, como perda remota, possível e provável, conforme NBC T 19.7 ± Provisões, 
Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, Resolução CFC 1.180 de 2009. Com base 
nessas avaliações é dado o seguinte tratamento contábil: 
 

x Perda provável = efetua-se provisão e menciona-se em Nota Explicativa 
x Perda possível= não se provisiona, mas menciona-se em Nota Explicativa  
x Perda remota= não se provisiona e nem se menciona em Nota Explicativa 

 
 

Perdas Prováveis ± Provisionadas 
 

 
 

Contingências Cíveis: Do saldo de R$ 1.369.023,04 apresentado registra-se a ação movida 
pelo Ministério Público 73265/15 no valor de R$ 1.000.000,00 
 
Contingências Trabalhistas: Do saldo de R$ 11.779.633,90 apresentado registra-se a ação 
movida pelo Senge/MG 1981/10 no valor de R$ 7.283.872,70. 
 
Perdas Possíveis ± Não Provisionadas 
 
Em 31/12/2021, do total estimado de R$ 1.271.746,54 que foram avaliados como risco de 
perda possível, consideram-se cinco processos judiciais trabalhistas estimados em R$ 
308.637,45 e três processos judiciais cíveis estimados em R$ 963.109,09. 
 
Assim, as causas trabalhistas correspondem predominantemente a ações judiciais 
demandadas por ex-empregados e empregados vinculados à empresa ou terceirizados e 
as causas cíveis, revelam maior vinculação com a natureza da atividade exercida pela 
companhia. 
 

15. OUTRAS PROVISÕES - CERES 
 

A EPAMIG, de acordo com as suas políticas de benefícios a empregados, é uma das 
patrocinadoras da CERES - Fundação de Seguridade Social, que concede suplementações 
de aposentadoria em relação aos da Previdência Social.  
 
Em 2021 a EPAMIG na qualidade de Patrocinadora, após receber os relatórios e parecer 
da Empresa Vesting, devidamente assinados pelos Atuários responsáveis, atualizou em seu 
Passivo o valor da obrigação que possui junto a Ceres relativa ao Plano Saldado da 
Previdência Complementar, nos termos do Contrato Especial de Parcelamento de 

31/12/2021 REC 31/12/2020

Contingências Cíveis 1.369.023,04 2.579.798,44
Contingências Trabalhistas 11.779.633,90 10.844.495,66

TOTAL 13.148.656,94 2.3.413.424.294,10
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Compromisso, assinado em 07/2007, mediante aprovação da Câmara de Coordenação 
Geral, Planejamento, Gestão e Finanças do Estado de Minas Gerais, conforme OF 
CCGPGF 025/2007 de 02 de abril de 2007. 
 
Os registros são realizados em conformidade com o parecer da Empresa Vesting que tem 
por objetivo apresentar as considerações sobre a avaliação atuarial do Plano Epamig 
Básico, Plano Epamig-FlexCeres e do Plano Epamig Saldado, todos administrados pela 
CERES ± Fundação de Seguridade Social. A avaliação tomou por base as normas 
estatutárias e regulamentares que regem o mencionado plano, bem como a legislação 
previdenciária aplicável às Entidades Fechadas de Previdência Complementar ± EFPC, 
todos em vigor na data-base da avaliação atuarial, especialmente a resolução do Conselho 
Nacional de Previdência Complementar (CPNC) nº 30, de 10 de outubro de 2018, que 
estabelece as bases técnicas para a estruturação de planos de benefícios e trata da 
apuração de resultados atuariais, destinação de superávit e equacionamento de déficit, e a 
Instrução nº 12 da Superintendência Nacional de Previdência Complementar ± PREVIC, de 
13 de outubro de 2014, que normatiza as demonstrações atuariais dos planos de benefícios. 
 
Os Planos de Custeio, de cada Plano de Benefícios da CERES, propostos nos pareceres 
das Avaliações Atuariais posicionadas em 31/12/2021, foram aprovados pelo Conselho 
Deliberativo da CERES, com vigência a partir de 01/04/2022.  
 

 
 

16. CAPITAL SOCIAL 
 

O Capital Social da EPAMIG, em 31 de dezembro de 2021 é de R$ 31.600.000,00 dividido 
em 20 milhões de quotas integralizadas pelo Governo do Estado de Minas Gerais e pela 
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais - EMATER, 
empresa pública estadual, com sede em Belo Horizonte, conforme demonstrado a seguir: 
  

 
 
 

17. RESERVAS DE LUCROS 
 

A Reserva de Lucros está composta pelos valores decorrentes de doações feitas pelo Poder 
Público para investimentos. Em consonância com o Art. 30 da Lei 12.973/2014, as doações 
feitas pelo Poder Público, reconhecidas no resultado com observância das normas 

31/12/2021 REC 31/12/2020

Ceres Parcelamento Plano Básico - CP 1.397.946,32 1.308.991,28

Ceres Parcelamento Plano Básico - LP 3.028.883,61 4.145.139,00

TOTAL 4.426.829,93 2.3.4 5.454.130,28

QUANTIDADE RECVR NOMINAL TOTAL %

Governo do Estado de Minas Gerais 19.998.000 1,58 31.596.840,00 99,99%
Emater 2.000 1,58 3.160,00 0,01%

TOTAL 20.000.000 2.3.4 31.600.000,00 100,00%
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contábeis, não serão computadas na determinação do lucro real, desde que registradas em 
reserva lucros a que se refere ao Art. 195-A da Lei nº 6.404/1976, assim descrito: 
 

 
 

Para a constituição de Reserva de Lucros, conforme disposto no Art. 30 da Lei 12.973/2014, 
a pessoa jurídica deverá recompor a reserva à medida que forem apurados lucros nos 
períodos subsequentes. 
 
Em 2021 não foram recebidas Doações do Poder Público assim demonstrado: 
 

 
 

Do total de doações do Poder Público recebidas em 2019 no valor de R$ 277.578,06, R$ 
59.835,37, foi constituída em 2019 como Reservas de Lucros somando-se aos valores de 
doações do Poder Público de 2017 e 2018, em observância ao limite do Lucro apurado no 
Exercício de 2019. A parcela restante no valor de R$ 217.742,69 foi constituída em 2020 
como Reservas de Lucros, em observância ao limite do Lucro apurado no Exercício de 2020. 
Em 2021 não foram constituídas Reservas de Lucros,  demonstrado abaixo: 

 

 
 
 

18. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 
 

Destaca-se em 2021 uma melhor valorização dos produtos agropecuários e animais no 
mercado interno o que proporcionou maior incremento de receita no período. A Receita de 
Serviços aumentou devido a consolidação dos eventos e feiras em formato virtual. Devido 
à Pandemia COVID-19 as feiras da Expocafé, Minas Láctea, Azeitech, Palmatec e Controle 
Biológico foram realizadas em formato on-line o que proporcionou nova remodelagem dos 
eventos iniciados em 2020 e aperfeiçoados em 2021. 
 

31/12/2021 REC 31/12/2020

Reservas de Lucros 12.245.680,13 12.245.680,13

31/12/2021 REC31/12/2020

Receita de Doações do Poder Público 0,00 0,00

31/12/2021 REC31/12/2020

Constituições de Reservas de Lucros 0,00 217.742,69
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19. CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS 
 

Registra-se as baixas de estoques referentes, especificamente às vendas de produtos, 
resultado das pesquisas e dos experimentos da empresa. Os custos acompanharam o 
esforço para geração de receitas e estão assim descritos:  
 

 
 

20. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS 
 

Registram-se neste grupo de despesas os gastos gerais pagos ou incorridos, para direção 
ou gestão da Empresa. São constituídos de várias atividades gerais que geram benefício 
para realização do objeto social da Empresa. 
 

 

31/12/2021 REC 31/12/2020

RECEITA OPERACIONAL BRUTA
Receita com Venda de Produtos 7.260.093,90 5.166.314,65
Receita com Venda de Animais 1.918.651,89 1.783.820,87
Receita com Venda de Serviços 1.124.655,57 582.066,99

10.303.401,36 2.3.4 7.532.202,51
DEDUÇÕES DA RECEITA
Devoluções, Cancelamentos e Descontos -55.836,16 -57.974,10
ICMS, IPI, FEM -67.973,90 -68.731,70
ISSQN -13.280,75 -7.856,09
PIS -94.912,67 -74.144,30
COFINS -437.181,27 -341.513,70

-669.184,75 2.3.4 -550.219,89

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 9.634.216,61 2.3.4 6.981.982,62

31/12/2021 REC 31/12/2020

Custo dos Produtos Agropecuários 5.583.950,86 4.581.947,57
Custo das Revistas de Publicações 29.107,18 28.216,77
Custo dos Animais Vendidos 1.654.505,31 1.418.490,15
Custo dos Produtos Industrializados 173.649,92 251.021,55
Perdas de Produtos 221.862,64 303.304,04

TOTAL 7.663.075,91 2.3.4 6.582.980,08

31/12/2021 REC 31/12/2020

Despesas com Pessoal 81.184.148,60 83.721.427,93
Material de Consumo 5.500.238,20 4.345.052,50
Serviços de Terceiros 4.195.788,85 3.669.958,79
Despesas Gerais 4.027.291,97 4.498.189,00
Depreciações e Amortizações 696.796,97 976.890,48

TOTAL 95.604.264,59 2.3.497.211.518,70
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A redução da Despesa com Pessoal em 2021, reflete ao Programa de Desligamento 
Voluntário (PDV). Os demais grupos de Despesas, demonstram os reflexos da Pandemia 
COVID-19. As despesas de material de Consumo aumentaram devido ao melhoramento na 
operacionalidade no processo de compras, trazendo agilidade e fluidez nos processos 
iniciados e finalizados dentro do período de 2021. A conta de Serviços de Terceiros 
aumentou devido a aprovação na Comitê de Orçamento e Finanças (COFIN) para 
contratação de serviços de Segurança, tratoristas, faxineiros, transporte para funcionários 
até algumas fazendas de difícil acesso, em compensação com as reduções financeiras 
provocadas pelo Programa de Desligamento Voluntário - DPV. As Despesas Gerais 
apresentaram queda devido aos reflexos do Programa de Desligamento Voluntário - DPV 
na redução das despesas com Programa de Alimentação do Trabalhador ± PAT e Vale 
Transporte do exercício de 2021 em relação ao exercício de 2020. 

 
 

21. OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 
 

Compõe este grupo as receitas recebidas pela EPAMIG para subsidiar as atividades da 
empresa, receitas recebidas por meio de repasse do Governo de Minas Gerais para custeio 
de folha de pagamento. No decorrer do exercício de 2021 foram recebidos recursos para 
fazer face aos pagamentos de negociações de processos trabalhistas. Também compõem 
o saldo desta conta os recursos recebidos de emendas parlamentares e doações do poder 
público. As Superveniências Ativas registram os aumentos de ativos decorrentes do 
nascimento de animais e a evolução deles e incorporações ao estoque de produtos 
agropecuários avaliados ao valor justo. As Outras Receitas Operacionais referem-se à 
Aluguéis, Internatos, Alojamentos, Doações de entidades privadas, dentre outras. 
 

 
 

22. OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 
 

 
 
As Insubsistências Ativas registram as diminuições de ativos decorrentes da avaliação de 
animais e de produtos agropecuários ao valor justo. 
 

31/12/2021 REC 31/12/2020

Transferências de Recursos do Estado 88.983.305,71 91.803.198,73
Doações do Poder Público 0,00 0,00
Recursos de Convênios Poder Público 179.263,22 265.454,08
Superveniências Ativas 12.323.855,21 10.777.967,08
Outras Receitas Operacionais 1.371.623,97 786.069,07

TOTAL 102.858.048,11 2.3.4103.632.688,96

31/12/2021 REC 31/12/2020

Insubsistências Ativas 2.809.927,50 987.110,99
Perdas de Produtos 1.409,27 5.545,76
Perdas de Animais 367.769,62 248.198,73

TOTAL 3.179.106,39 2.3.4 1.240.855,48
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As Perdas de Produtos registram as diminuições de ativos decorrentes de perecimentos ou 
demais casos fortuitos. 
 
As Perdas de Animais registram as diminuições de ativos decorrentes da morte e/ou 
desaparecimento de animais. 
 

 
23. RESULTADO CONTÁBIL DO PERÍODO 

 
O resultado contábil líquido em 31 de dezembro de 2021 foi um Lucro no valor de 
R$5.007.961,48, enquanto no mesmo período do exercício de 2020 foi um Lucro de 
R$3.383.372,50. 
 
Os principais fatos que explicam a variação no resultado de um exercício para o outro são 
descritos abaixo: 
 
x Recebimento de recurso recebido do Tesouro Estadual a título de "venda da folha de 

pagamento", no valor de R$ 2.576.515,00; 
 
x Recebimento de R$ 446.855,61, referente a Emendas Parlamentares; 
 
x Recebimento de R$ 494.356,85 referente a repasse do Estado para pagamentos de 

ações trabalhistas; 
 
x Recebimento de Recursos do Tesouro Estadual em 2021 para pagamentos de Safristas 

no valor R$ 1.412.362,58; 
 
x Recebimento de Recursos do Tesouro Estadual em 2021 no valor de R$ 218.010,80 

referente a aprovações de recursos para contratação de empresa terceirizada 
autorizados através do Ofício Cofin n.º 0865/2020 para recebimento em 2021; 

 
x Aumento da Superveniência de 2021 em relação a 2020 devido a Recuperação do valor 

de mercado no preço da arroba do gado, leite e café no valor de R$ 1.545.888,13. 
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais 

Auditoria Interna

 

Declaração - EPAMIG/AUDI - 2022

Belo Horizonte, 30 de março de 2022.
  

 

 

ART. 5º INCISO V - DECISÃO NORMATIVA Nº 01/2022

COMPOSIÇÃO DAS CONTAS ANUAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS

ANEXO VI - ITEM XX

 

ITEM XX: Relatório anual do Comitê de Auditoria Estatutário, contendo informações sobre as atividades,
os resultados, as conclusões e suas recomendações, e o registro, se houver, das divergências significativas
entre administração, auditoria independente e o Comitê de Auditoria Estatutário em relação às
demonstrações financeiras, conforme previsto no art. 24, §1°, VII da Lei n° 13.303, de 30 de junho de 2016
c/c art. 36, § 1º, VII do Decreto Estadual nº 47.154, de 22/02/2017.

 

JUSTIFICATIVA: A EPAMIG não constitui Comitê de Auditoria Estatutário. 

De acordo com o Decreto Estadual 47.105, de 16 de dezembro de 2016, que dispõe sobre as regras de
governança da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, de que trata o §1º do
art.1º, da Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016:

Art. 1º – Com fundamento no § 3º art. 1º da Lei Federal nº 13.303, 2016, este decreto estabelece o
tratamento diferenciado para empresas estatais de menor porte, com receita operacional bruta inferior a R$
90.000.000,00 (noventa milhões de reais), como alternativa à aplicação do regime integral previsto na lei
federal

(...)

Art. 8º – A empresa pública e a sociedade de economia mista de que trata este decreto adotarão estruturas e
práticas de controle interno que abranjam:

(...)

§ 3º – Fica facultada a criação de Comitê de Auditoria Estatutário, quando for o caso e se previsto no
estatuto ou contrato social.
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Documento assinado eletronicamente por Adriana Valadares Caiafa, Chefe de Auditoria Interna, em
30/03/2022, às 17:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 44378463
e o código CRC 943A1B90.

Referência: Processo nº 3050.01.0000620/2022-77 SEI nº 44378463
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais 

Auditoria Interna

 

Declaração - EPAMIG/AUDI - 2022

Belo Horizonte, 30 de março de 2022.
  

 

 

ART. 5º INCISO V - DECISÃO NORMATIVA Nº 01/2022

COMPOSIÇÃO DAS CONTAS ANUAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS

ANEXO VI - ITEM V

 

 

ITEM V - Documentos e informações relativas às providências adotadas para o encerramento das atividades,
em especial sobre a transferência patrimonial e das obrigações relativas aos contratos, convênios, acordos e
instrumentos congêneres nos casos de extinção, transformação ou fusão, verificados no exercício de 2021.

 

DECLARAÇÃO - Declaramos que não ocorreram casos de extinção, transformação ou fusão, durante o
exercício de 2021, no âmbito da EPAMIG.

 

Documento assinado eletronicamente por Adriana Valadares Caiafa, Chefe de Auditoria Interna, em
30/03/2022, às 17:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 44377841
e o código CRC 8ED0B509.

Referência: Processo nº 3050.01.0000620/2022-77 SEI nº 44377841

NILDA DE FATIMA 
FERREIRA 
SOARES:42358191604

Assinado de forma digital por 
NILDA DE FATIMA FERREIRA 
SOARES:42358191604 
Dados: 2022.06.29 12:23:14 -03'00'



Avenida José Cândido da Silveira

 

 

  

QUADRO 4 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO DE 2021 E 2020 

 

ATIVIDADES OPERACIONAIS 

     LUCRO E/OU PREJUÍZO LÍQUIDO  
       +   DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES APROPRIADAS
       + PERDA NA VENDA DE IMOBILIZADO E INTANGÍVEL

       ( - ) GANHO NA VENDA DE IMOBILIZADO E INTANGÍVEL

          Variação de Clientes 

         Variação de Contas a Receber do Tesouro Estadual

         Variação de Recursos a Receber do Estado 

         Variação de Estoques 

         Variação de Adiantamentos  

         Variação de IR/CS Pagos por Estimativa

         Variação de Impostos Retidos na Fonte

         Variação de Despesas Antecipadas

         Variação de Outros Ativos 

         Variação de Fornecedores 

         Variação de Salários a Pagar 

         Variação de Impostos e Contribuições a Recolher

         Variação de Obrigações Trabalhistas

         Variação de Outras Provisões -

         Variação de Credores por Convênios

         Variação de Parcelamentos INSS / FNDE / SRF

         Variação de Adiantamentos de Clientes

         Variação de Outros Passivos Circulantes

 
= CAIXA GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

 ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 

         Variação de Depósitos judiciais

         Variação de Empréstimos Compulsórios

         Variação de Recursos a Receber do Estado 

         Variação de Investimentos 

         +  Venda de Ativo Imobilizado e Intangível

       ( - )  Aquisição de Imobilizado e Intangível

= CAIXA CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

 ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 

         Variação de Provisões Contingenciais
         Variação de Outras Provisões -
         Variação de Parcelamentos INSS / FNDE / SRF
         Variação de Ajustes de Exercícios Anteriores
         Variação de Prejuízos Acumulados

= CAIXA CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

 SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES

       + VARIAÇÃO DO CAIXA NO PERÍODO

= SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES

 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Empresa de Pesquisa 

Departamento de Gestão e Finanças

Avenida José Cândido da Silveira, 1.647 – Bairro União – 31.170-495 – Belo Horizonte
(31) 3489-5000 – www.epamig.br  

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE 

 
2021 

 

 
 

 
5.007.961,48 

 
3.383.372,50

+   DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES APROPRIADAS IT2 604.800,25 

+ PERDA NA VENDA DE IMOBILIZADO E INTANGÍVEL 
 

6.194,55 

) GANHO NA VENDA DE IMOBILIZADO E INTANGÍVEL 
 

0,00 

    
 

310.517,66 
 

Variação de Contas a Receber do Tesouro Estadual 
 

156.517,41 
 

-

Variação de Recursos a Receber do Estado - CERES 
 

-88.955,04 
 

 
-1.500.419,07 

 
-3.222.161,98

 
-71.284,14 

 
Variação de IR/CS Pagos por Estimativa 

 
0,00 

 
Variação de Impostos Retidos na Fonte 

 
42.622,46 

 
Variação de Despesas Antecipadas 

 
157.912,70 

 
-34.803,58 

 

 
-698.953,28 

 
-

 
-35.835,91 

 
-

Variação de Impostos e Contribuições a Recolher 96.066,51 
 

Variação de Obrigações Trabalhistas 153.407,62 
 

-1.643.810,40

- CERES 88.955,04 
 

Variação de Credores por Convênios -2.868.600,87 
 

-

Variação de Parcelamentos INSS / FNDE / SRF 
 

0,00 
 

Variação de Adiantamentos de Clientes -56.474,05 
 

Variação de Outros Passivos Circulantes 313.087,49 
 

-

   
= CAIXA GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 

 
1.582.717,23 

 
-

 
    

Variação de Depósitos judiciais 
 

54.187,55 
 

Variação de Empréstimos Compulsórios 
 

0,00 
 

Variação de Recursos a Receber do Estado - CERES 
 

1.116.255,39 
 

10.775,48 
 

+  Venda de Ativo Imobilizado e Intangível 0,00 
 

)  Aquisição de Imobilizado e Intangível -436.887,85 
 

-

= CAIXA CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 
 

744.330,57 
 

 
 

Variação de Provisões Contingenciais 
 

-275.637,16 
 

- CERES 
 

-1.116.255,39 
 

-

Variação de Parcelamentos INSS / FNDE / SRF 
 

0,00 
 

Variação de Ajustes de Exercícios Anteriores 
 

0,00 

Variação de Prejuízos Acumulados 
 

0,00 

= CAIXA CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 
 

-1.391.892,55 
 

-

 SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES 
 

19.122.069,65 
 

19.341.269,80

+ VARIAÇÃO DO CAIXA NO PERÍODO 
 

935.155,25 
 

-

= SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES 
 

20.057.224,90 
 

19.122.069,65

    

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras 

Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais  
 Departamento de Gestão e Finanças  

Belo Horizonte – MG 

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE 

2020 

3.383.372,50 

962.297,13 

1.230,66 

0,00 

717.959,39 

-156.517,41 

-83.699,60 

3.222.161,98 

150.223,36 

0,00 

627.071,42 

-89.398,67 

123.740,99 

-228.579,87 

-376.494,55 

397.561,15 

1.643.810,40 

83.699,60 

-168.863,48 

0,00 

-52.296,04 

-851.867,04 

-426.532,84 

-297,10 

0,00 

960.242,99 

0,00 

0,00 

-343.446,04 

616.499,85 

551.075,83 

-960.242,99 

0,00 

0,00 

0,00 

-409.167,16 

19.341.269,80 

-219.200,15 

19.122.069,65 
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais
Presidência

 

Ofício EPAMIG/PRES nº. 87/2022
Belo Horizonte, 29 de junho de 2022.

 
Excelentíssimo Senhor
Conselheiro MAURI JOSÉ TORRES DUARTE
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG)
Belo Horizonte, MG
  

Assunto: Prestação de Contas Anual Exercício de 2021.
Referência: [Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
3050.01.0000620/2022-77].
 
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Com os meus cordiais cumprimentos, encaminho a Vossa Excelência os documentos
que compõem a prestação de contas anual da gestão do exercício financeiro de
2021, da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - EPAMIG, nos termos
do inciso II do parágrafo único do art. 241 e dos arts. 243 e 244, todos da Resolução
TCE/MG nº 12, de 19 de dezembro de 2008; da Instrução Normativa TCE/MG nº 14,
de 14 de dezembro de 2011; e da Decisão Normativa TCE/MG nº 01, de 23 de
fevereiro de 2021.
Declaro que não há informações, nesta prestação de contas anual, classificadas em
qualquer grau de sigilo, conforme dispõe o art. 15 da referida Decisão Normativa.
Importante destacar, também, medidas administrativas executadas durante o
exercício de 2021. Desde o início da nova gestão, vislumbramos a necessidade de
aprimoramento da estrutura organizacional da Empresa, melhoria no fluxo dos
processos e uma gestão focada na eficiência, buscando atender às diretrizes do
atual Governo e primando pela qualidade na prestação de serviços à sociedade.
Neste sentido, alguns destaques no exercício de 2021:

1. Unidades da EPAMIG são credenciadas para oferecer curso superior a partir de
2022. O Instituto de laticínios Cândido Tostes (ILCT), em Juiz de Fora/MG, e o
Instituto Tecnológico de Agropecuária de Pitangui (ITAP), em Pitangui/MG, irão
ofertar os cursos  Superiores de Tecnologia em Laticínios e  de Agropecuária de
Precisão, respectivamente;

2. EPAMIG é destaque no ranking que elege as melhores empresas de serviços
agropecuários do Brasil. O ranking foi divulgado no 17º Anuário do Agronegócio
da revista Globo Rural (Editora Globo), com base em dados coletados pela
Serasa Experian relativos ao ano de 2020, ficando em 2º lugar, sendo a
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empresa de pesquisa mais bem colocada dentre as empresas de pesquisa do
Brasil.

3. Ministério da Agricultura destaca tecnologia da EPAMIG para gestão sustentável
de propriedades rurais na 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças
Climáticas (COP-26);

4. Aprovação para o Estatuto para adequação à Lei Federal nº 13.303/2016 e aos
Decretos Estaduais 47.105/2016 e 47.154/2017, que dispõem sobre o estatuto
jurídico das empresas estatais;

5. Construção do Plano de Negócios 2022;
6. Gestão de metas pactuadas com uso do Sistema de Gestão Integrada (SGI),

ferramenta que utiliza gráficos e relatórios para o monitoramento mensal de
desempenho propiciando melhor controle, gerência e conhecimento dos
resultados;

7. Parceria com a Controladoria-Geral do Estado nas ações de Integridade e
Transparência, Auditoria e Correição;

8. Adesão ao Programa Nacional de Combate à Corrupção - PNPC, que tem por
objetivo fortalecer as estruturas de prevenção à corrupção das organizações
públicas e promover a melhoria do perfil dos gestores públicos. 

Neste sentido, entendemos que, atuando de forma preventiva e orientativa,
buscando a implementação de ferramentas e de mecanismos que possibilitam uma
gestão com enfoque gerencial, contribuímos para o aperfeiçoamento das atividades
essenciais da Empresa:  pesquisa e inovação.
Na oportunidade, reitero meu apreço e consideração a Vossa Excelência.
 
Atenciosamente, 
 
 

NILDA DE FÁTIMA FERREIRA SOARES
Diretora-Presidente

 

  
 
  

Documento assinado eletronicamente por Nilda de Fátima Ferreira Soares,
Diretor Presidente, em 30/06/2022, às 12:02, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de
julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 48839040 e o código CRC 7CA868C0.
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