BASE DE DADOS _ ABERTURA

ID

NOME DA BASE DE DADOS

DESCRIÇÃO (Objetivo)

UNIDADE RESPONSÁVEL

PERIODICIDADE DE ATUALIZAÇÃO

SIGILOSO

1

Banco de Dados do Portal do INMET

Dados Meteorológicos das Estações Automáticas;
Dados Meteorológicos das Estações Convencionais; e
Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa.

Instituto Nacional de Meteorologia - INMET

Variável:
Horário/Diário/Decencial/Mensal/Anual

Não

2

Agrostat Brasil

Estatística de Comércio Exterior do Agronegócio Brasileiro

Secretaria de Relações Internacionais - SRI

Mensal

Não

3

SIENI

Sistema Integrado de Informações Estratégicas de Negociações Internacionais

Secretaria de Relações Internacionais - SRI

Diária

Não

4

Adidos

Sistema de Processo Seletivo de Adidos Agrícolas

Secretaria de Relações Internacionais - SRI

Irregular

Sim

5

Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos

Relação de Produtores Orgânicos de todo o Brasil, e a listagem de organizações de controle social que
comercializam seus produtos diretamente ao consumidor

Variável: Semanal/Mensal

Não

6

Relação dos Organismos de Avaliação da
Conformidade Orgânica

Listagem dos organismos que controlam a qualidade orgânica

Secretaria de Mobilidade Social, do Produtor
Rural e do Cooperativismo - SMC
Secretaria de Mobilidade Social, do Produtor
Rural e do Cooperativismo - SMC

Variável: Semanal/Mensal

Não

7

Sistema de Gestão da Produção Integrada
Agropecuária - SIGPI

Sistema para gestão, armazenamento, processamento de informações e emissão de relatórios com os
resultados das ações dos coordenadores técnicos dos projetos de produção integrada e das Instituições
Parceiras

Secretaria de Mobilidade Social, do Produtor
Rural e do Cooperativismo - SMC

Mensal

Não

8

Sistema de Indicações Geográficas e Marcas Coletivas
- SIGMA

Sistema de Indicações Geográficas e Marcas Coletivas , que permite registro, organização e acesso às
informações levantadas sobre a situação dos produtos e regiões potenciais ou registradas como Indicações
geográficas ou Marcas Coletivas

Secretaria de Mobilidade Social, do Produtor
Rural e do Cooperativismo - SMC

Variável: Semanal/Mensal

Não

9

FUNCAFE - Sistema de Operacionalização das Linhas Automatização dos controles referentes à operacionalização das linhas de crédito amparadas com recursos do
de Crédito do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira
Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé)

Secretaria de Políticas Agrícolas - SPA

Irregular

Sim

10

SISSER - Sistema de Informação da Subvenção ao
Seguro Rural

Sistema de Subvenção para o Seguro Rural foi desenvolvido com o objetivo de atender todos os produtores,
pessoas físicas ou jurídicas, que cultivem ou produzam quaisquer das espécies incluídas no Programa de
Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural(PSR) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).
O Sistema visa otimizar a concessão da Subvenção do Seguro Rural ao produtor, através da disponibilidade de
funcionalidades que permitem o rápido envio de propostas, apólices endossos e cancelamentos das
seguradoras.

Secretaria de Políticas Agrícolas - SPA

Diária

Não

11

SISPROCER - Sistema de Processos da Comissão
Especial de Recurso

Desenvolvido para possibilitar a informatização dos processos administrativos encaminhados a Comissão
Especial de Recursos (CER), no âmbito do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (PROAGRO).

Secretaria de Políticas Agrícolas - SPA

Diária

Sim

12

SISZARC - Sistemas de Zoneamento Agrícola e Risco
Climático

Desenvolvido com o objetivo de produzir Portarias Ministeriais que orientem a comunidade produtora de
cultivares e interessados, dos períodos do ano e regiões do país que estão aptas ao plantio ordenado e com
menor risco climático de perdas nas lavouras, sempre se baseando no estudo de zoneamentos agrícolas
realizados por consultorias contratadas pelo MAPA, bem como disponibilizar a CGZA de recursos sistêmicos
capazes de analisar os estudos produzidos, processando-os e criticando-os, produzindo diversos meios de
consulta bem como relatórios que objetivam agregar valor a realização dos trabalhos de responsabilidade da
equipe da Coordenação de Zoneamento Agrícola do Ministério da Agricultura.

Secretaria de Políticas Agrícolas - SPA

Irregular

Não

13

SAPCANA - Sistema de Acompanhamento de
Produção Canavieira

Sistema responsável pelo cadastramento de unidades fabris produtoras de açúcar e álcool, de empresas
comercializadoras de álcool, e pelo registro, via on-line, de seus informes sobre moagem de cana-de-açúcar,
industrialização e comercialização de açúcar e álcool.

Secretaria de Políticas Agrícolas - SPA

Quinzenal

Sim

14

SNCUA - Sistema Nacional de Certificação de
Unidades Armazenadoras

Cumprir a legislação correspondente e atender o Sistema Nacional de Certificação de Unidades
Armazenadoras.

Secretaria de Políticas Agrícolas - SPA

Diária

Não

15

Agrobase

É uma base de dados que contém descrição bibliográfica da literatura agrícola nacional e documentos sobre a
agricultura brasileira.

Biblioteca Nacional de Agricultura/BINAGRI

trimestral

Não

16

Vídeos Agrícolas

Reúne informações sobre os vídeos (VHS e DVD) rurais produzidos no Brasil.

Biblioteca Nacional de Agricultura/BINAGRI

sem atualização

Não

17

Acervo cultural

Livros literários com a finalidade de facilitar o acesso a literatura no ambiente de trabalho.

Biblioteca Nacional de Agricultura/BINAGRI

Irregular

Não

18

Documentos Internacionais

Documentos internacionais, que incluem a biblioteca do IICA - no Brasil e a biblioteca depositária da FAO em
Brasília entre outros órgãos internacionais.

Biblioteca Nacional de Agricultura/BINAGRI

anual

Não

19

Normas Jurídicas Agrícolas

Base referencial sobre as normas agrícolas de atos publicados no DOU. Início 1975 - fim 2002

Biblioteca Nacional de Agricultura/BINAGRI

sem atualização

Não

20

Periódicos Agrícolas

Publicações periódicas (Revistas, Monografias Seriadas).

Biblioteca Nacional de Agricultura/BINAGRI

trimestral

Não

21

Tecnologias Adaptadas ao Meio Rural

Resumos sobre tecnologias simples desenvolvidas pelos próprios agricultores, adaptadas a condições sócioeconômicas locais, utilizáveis pelos pequenos e médios produtores rurais.

Biblioteca Nacional de Agricultura/BINAGRI

sem atualização

Não

22

Thesaurus Agrícola Nacional (Thesagro)

O Thesagro é o único Thesaurus brasileiro especializado em literatura agrícola utilizado para indexação e
recuperação dos documentos, desenvolvido segundo diretrizes da UNESCO.

Biblioteca Nacional de Agricultura/BINAGRI

semestral

Não

23

Base do conhecimento do SIC

Informações e orientações sobre assuntos relacionados a agropecuária de interesse da sociedade brasileira

Biblioteca Nacional de Agricultura/BINAGRI

semestral

Não

24

SGCAM - Sistema de Gestão de Câmaras Setoriais e
Temáticas

Auxiliar na gestão dos processos das Câmaras Setoriais e Temáticas, permitindo o acompanhamento das
proposições e ações identificadas para a melhoria do agronegócio brasileiro.

Secretaria-Executiva - SE

Irregular

Não

25

SIAGAM - Sistema de Informação de Apoio ao
Gabinete do Ministro

Manter documentos do Gabinete do Ministro e Secretaria-Executiva

Secretaria-Executiva - SE

Irregular

Não

26

SIGER - Sistema de Informação Gerenciais do
Endividamento Rural

Tratar informações fornecidas pelos agentes financeiros sobre o endividamento rural e disponibilizá-las
através de relatórios gerenciais.

Secretaria-Executiva - SE

Irregular

Sim

27

Administrar os Colegiados aos quais o Ministério da Agricultura participa, visando proporcionar maior
SGC - Sistema de Processo de Acompanhamento de
agilidade, segurança, transparência de dados e informações atualizadas referentes aos Colegiados, bem como
Orgãos Colegiados
identificar e acompanhar a participação dos representantes do MAPA em tais colegiados.

Secretaria-Executiva - SE

Irregular

Não

28

SIAD - Sistema de Autorização de Deslocamento

Realizar o cadastramento dos formulários eletrônicos com a solicitação de autorização de diárias e passagens
nos casos de excepcionalidade bem como a gestão dessas solicitações, através do controle do fluxo das
mesmas, facilitando o atendimento, a aprovação e tornando a comunicação entre os envolvidos mais
eficiente. Manter as autorizações de deslocamento de acordo com o Decreto nº 7.689, de 02 de março de
2012 e PORTARIA Nº 717, DE 16 DE AGOSTO DE 2013.

Secretaria-Executiva - SE

Semestral

Não

29

SGI - Sistema de Gestão Integrada

O SGI tem como objetivo integrar as informações relativas ao planejamento estratégico, PPA, orçamento
anual, programação operacional, execução orçamentária e financeira e outros dados correlatos de forma a
integrar as ações das diversas áreas envolvidas, além de oferecer um instrumento de gestão atualizado e ágil.
No momento, já funcionam os módulos POA e PPA que são bases disponíveis para abertura. Em processo
estão a elaboração orçamentária e limites de movimentação e empenho.

Secretaria-Executiva - SE

Variável: Semestral/Anual

Não

30

SISLEGIS - Sistema de Consulta a Legislação

Irregular

Não

Dotar o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento de uma fonte única de consulta à Legislação,
Comitê Gestor (Portaria SE Nº 10 de 27 de janeiro
disponibilizando o maior acervo em meio digital, recuperando textos legais atualizados, de forma fácil, rápida
de 2010 – BP 03 de 29/01/2010)
e confiável, trazendo ainda, através das consultas pelas árvores temáticas, facilidades

31

MAPAVITRO - Gestão de contratos

Aquisição de Solução para apoio ao Planejamento de Demandas, Planejamento da Contratação, Gestão de
Contratos e Controle de Faturamento para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA - e
as 27 (vinte e sete) Superintendências Federais de Agricultura - SFA, bem como INMET e CEPLAC, incluindo
garantia e atualização de versão por 12 (doze) meses, implantação, customização, operação assistida e
treinamento no uso da solução adquirida.

32

ALMOX - Sistema de Almoxarifado

Administrar o almoxarifado do MAPA.

Departamento de Administração - DA/SE

Irregular

Não

33

CONFCON - Sistema de Conformidade Contábil

Registro da Conformidade Contábil mensalmente, pelos analistas desta Coordenação de Contabilidade CCONT

Departamento de Administração - DA/SE

Mensal

Não

34

PATRIM - Sistema de Controle de Transferência de
Bens Patrimoniais

Gerenciar e Controlar a Transferência de Bens Patrimoniais

Departamento de Administração - DA/SE

Irregular

Não

35

PONTOWEB (SERVIDOR) - Sistema de Registro
Eletrônico de Frequência

O perfil de usuário do Sistema do Ponto Eletrônico - PONTOWEB permite aos servidores e empregados
públicos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA acompanhar seus registros de
assiduidade e pontualidade.

Departamento de Administração - DA/SE

Variável: Diário/Semanal/Mensal

Não

O perfil de chefia do Sistema do Ponto Eletrônico - PONTOWEB permite às chefias do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA controlar os registros de assiduidade e pontualidade dos
servidores subordinados a elas.

Departamento de Administração - DA/SE

Variável: Diário/Semanal/Mensal

Não

Departamento de Administração - DA/SE

Anual

Não

PONTOWEB (CHEFIA) - Sistema de Registro Eletrônico
36
de Frequência

37

SCVA - Sistema de Controle de Veículos Automotores Controlar a frota de Veículos do MAPA, gerar relatórios de quilometragem rodada, consumo de combustível e
do MAPA
gasto com manutenção.

Departamento de Administração - DA/SE

Variável: Diário/Semanal/Mensal

Não

38

SRH - Sistema de Controle de Recursos Humanos

Controlar dados cadastrais dos Servidores possibilitando informações completas de freqüência (folha de
ponto), dependentes, férias, afastamentos, capacitação, movimentações de lotação, nomeações, anuênios,
qüinquênios, decênios, cedidos e requisitados do Ministério. Gerir as informações

Departamento de Administração - DA/SE

Variável: Diário/Semanal/Mensal

Sim

39

SISAD - Sistema de Avaliação de Desempenho

O sistema tem como objetivo realizar a avaliação de desempenho institucional e Individual dos servidores,
conforme descreve o decreto nº 7.133 de 19 de março de 2010 e a portaria nº 1.031, de 22 de outubro de
2010

Departamento de Administração - DA/SE

sem atualização

Sim

SISPSM - Sistema Prêmio Servidor Mapa

O prêmio tem por objetivo reconhecer o esforço individual dos servidores e dos empregados públicos por
apresentarem soluções inovadoras e colaborarem para o engrandecimento institucional do Mapa. Apenas
servidores públicos efetivos ou empregados públicos que estejam lotados no Mapa com, no mínimo, um ano
de exercício poderão participar do processo eletivo.

Departamento de Administração - DA/SE

sem atualização

Não

40
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SIPAS - Sistema de Controle do Plano de Assistência à
41
Saúde

42

SICAR - Sistema de Controle de Arrecadação

43 SIGED - Sistema de Gestão Eletrônica de Documentos

Sistema de controle do plano de saúde do Ministério, de abrangência nacional, controla todas as informações
necessárias ao plano de saúde. Possui ligações, através de arquivos texto, com o sistema da AMIL, SIAPE e
Banco do Brasil (remessa e retorno), contempla uma variedade de relatórios gerenciais facilitando assim às
tomadas de decisão.

Departamento de Administração - DA/SE

Variável: Diário/Semanal/Mensal

Sim

Registrar as multas e taxas aplicadas pelo Ministério da Agricultura quando ocorrer infração à legislação
agrícola, emitir boleto para pagamento de multas e taxas e controlar os valores recebidos, assim como,
disponibiliza no Portal do MAPA módulo para acompanhamento da infração e emissão de 2ª via

Departamento de Administração - DA/SE

Irregular

Sim

O Módulo de arquivos do Sistema SIGED visa o gerenciamento sistêmico das informações dos documentos
existenstes no MAPA.

Departamento de Administração - DA/SE

Irregular

Não

44

SEI - Sistema Eletrônico de Informações

Gerenciar processos e documentos eletrônicos, tendo como principais características a libertação do
paradigma do papel como suporte físico para documentos institucionais e o compartilhamento do
conhecimento com atualização e comunicação de novos eventos em tempo real.

Núcleo Gestor do SEI (Portaria nº 11, de 15 de
janeiro de 2016)

Variável: Diário/Semanal/Mensal

Sim

45

SCES - Sistema de Controle de Entrada e Saída

Controlar a entrada e saída de servidores e visitantes nas dependências do Ministério.

Departamento de Administração - DA/SE

Anual

Sim

46

SIGCLIMA - Sistema de Gestão do Ambiente
Organizacional

Reunir informações repassadas pelos colaboradores, através de questionário específico, processar os dados
armazenados e demonstrar os resultados apurados, visando dar subsídios à elaboração de um diagnóstico da
percepção dos servidores sobre a relação de trabalho e ao planejamento e controle da implantação das ações
de melhoria decorrentes deste diagnóstico.

Departamento de Administração - DA/SE

sem atualização

Não

47

SIOR - Sistema de Informações Orçamentarias e
Financeiras

Sistema elaborado e adaptado para cada ano de exercício possui versões de 2001 à 2018. Possibilitar a gestão
dos créditos orçamentários com a elaboração das programações orçamentárias. Possui interface com o SIAFI
eliminando a ocorrência de erros em função da importação de dados.

Departamento de Administração - DA/SE

anual

Não

48

EP – Emendas Parlamentares

Gabinete do Ministro - GM

Irregular

Não

49

RP – Sistema de Relacionamento Parlamentar

Gabinete do Ministro - GM

Irregular

Não

Sistema de controle de registro e identificação do rebanho bovino e bubalino do território nacional
SISBOV Legado - Serviço Brasileiro de Rastreabilidade
possibilitando o rastreamento do animal desde o nascimento até o abate, disponibilizando relatórios de apoio
da Cadeia Produtiva de Bovinos e Bubalinos
a tomada de decisão quanto a qualidade do rebanho nacional e importado.

Secretaria de Defesa Agropecuária

Variável: Diário/Semanal/Mensal

sim

Sistema de controle de todos os estabelecimentos que recebem o número do SIF e exportadores para o Brasil.
SIGSIF Legado - Sistema de Informações Gerenciais do
Geração de relatórios estatísticos a respeito da comercialização, produção, importação, exportação, abates,
51
Serviço de Inspeção Federal
condenações referentes aos produtos/matérias primas destes estabelecimentos.

Secretaria de Defesa Agropecuária

Variável: Diário/Semanal/Mensal

sim

Secretaria de Defesa Agropecuária

Variável: Diário/Semanal/Mensal

sim

50

Sistema elaborado e adaptado para armazenar informações sobre as emendas parlamentares relacionadas à
Agricultura.
Manter o cadastro de todas as atividades políticas de parlamentares (pleitos, pronunciamentos, telefonemas e
outros) em seus relacionamentos com o MAPA.

52

PGA-SIGSIF

Sistema de controle de todos os estabelecimentos que recebem o número do SIF e exportadores para o Brasil.
Geração de relatórios estatísticos a respeito da comercialização, produção, importação, exportação, abates,
condenações referentes aos produtos/matérias primas destes estabelecimentos. Integra a PGA (Plataforma
de Gestao Agropecuária). Desenvolvimento JAVA

53

PGA _GTA - Gestao de Transito Animal

Sistema de controle de Guias de Transito Animal, Bloqueio de transito , certificado de inpeção sanitária
modelo "E", emissao de guira de transito de subprodutos. Integra a PGA (Plataforma de Gestão Agropecuaria).

Secretaria de Defesa Agropecuária

Variável: Diário/Semanal/Mensal

sim

54

AGROFIT - Sistema de Agrotóxicos Fitossanitários

Banco de informações de agrotóxicos e indicação de uso para combate a pragas, plantas daninhas e doenças,
com o objetivo de oferecer alternativas eficazes na solução dos problemas fitossanitários. Disponível na
página do MAPA para consulta pública.

Secretaria de Defesa Agropecuária

Variável: Diário/Semanal/Mensal

sim

55

RENASEM - Registro Nacional de Sementes e Mudas

Inscrever e Cadastrar as pessoas físicas e jurídicas que exerçam as atividades previstas no Sistema Nacional de
Sementes e Mudas instituído pela Lei Nº 10.711 de 05 de Agosto de 2003.

Secretaria de Defesa Agropecuária

Variável: Diário/Semanal/Mensal

sim

56

SIARP - Sistema de Acompanhamento dos Processos
de Análise de Risco de Pragas

Automatização dos processos de Análise de Risco de Pragas

Secretaria de Defesa Agropecuária

Variável: Diário/Semanal/Mensal

sim

57

SIGEF - Sistema de Gestão da Fiscalização

Diminuir a burocracia e dar agilidade e transparência as demandas recorrentes à fiscalização do MAPA.

Secretaria de Defesa Agropecuária

Variável: Diário/Semanal/Mensal

sim

58

SISBRAVET - Sistema Brasileiro de Vigilância e
Emergência Veterinária

Automatizar as atividades de vigilância e emergência veterinárias. Estas são agrupadas e organizadas nas fases
de investigação, alerta, emergência e conclusão.

Secretaria de Defesa Agropecuária

Variável: Diário/Semanal/Mensal

sim

59

SIGLA Legado - Sistema de Informações Gerenciais
para Laboratórios de Resíduos e Contaminantes em
Alimentos

Gerenciar as informações referentes às atividades analíticas dos laboratórios da área de resíduos e
contaminantes em alimentos.

Secretaria de Defesa Agropecuária

Variável: Diário/Semanal/Mensal

sim

Secretaria de Defesa Agropecuária

Variável: Diário/Semanal/Mensal

sim

Secretaria de Defesa Agropecuária

Variável: Diário/Semanal/Mensal

sim

Atender a necessidade de gerenciamento e controle do recebimento, do envio e fiscalização das mercadorias
importadas e exportadas através dos portos, aeroportos e fronteiras, com um cadastro único dos
60
estabelecimentos, representantes autorizados e de requerimentos de importação e exportação com seus
respectivos termos.
Centralizar os processos de importação de material vegetal de pesquisa para que o procedimento padrão de
SIMP - Sistema de Importação de Material Vegetal de
importação seja seguido e acompanhado pelas áreas competentes e pelos interessados sem
61
Pesquisa
comprometimento das normas quarentenárias e de vigilância fitossanitária.
SIGVIG Legado - Sistema de Informações Gerenciais
de Importação e Exportação do Vigiagro

62

SISCOLE - Sistema de Cadastro de Organismos e
Laboratórios Estrangeiros

Sistema responsável por manter o cadastro de instituições, as quais podem certificar a qualidade ou origem, e
as condições de bebidas em geral e de vinhos e derivados da uva e do vinho exportados para o Brasil. O
sistema permitirá a realização consultas publicas a essas informações através do portal da internet.

Secretaria de Defesa Agropecuária

Variável: Diário/Semanal/Mensal

sim

63

SISREC - Sistema de Informação de Requisitos e
Certificados da Área Animal

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, através da Coordenação de Trânsito e
Quarentena Animal - CTQA / SDA, estabelece requisitos sanitários para importação de animais, seus produtos,
subprodutos e material de multiplicação.

Secretaria de Defesa Agropecuária

Variável: Diário/Semanal/Mensal

sim

SIPE 2000 - Cadastro de Estabelecimentos e Registro
de Produtos na Área Animal

Cadastrar estabelecimentos e registrar produtos na área animal. Controlar os estabelecimentos e produtos
registrados no Ministério, especificando a qualidade do produto, localização dos estabelecimentos
credenciados, registrados e autorizados, geração de relatórios gerenciais tanto de controle quanto
administrativos e emissão do certificado de registro de produtos e estabelecimentos habilitados pelo
Ministério da Agricultura.

Secretaria de Defesa Agropecuária

Variável: Diário/Semanal/Mensal

sim

SIPE Oraflex - Sistema Integrado de Produtos e
Estabelecimentos

Cadastrar estabelecimentos e registrar produtos na área animal. Controlar os estabelecimentos e produtos
registrados no Ministério, especificando a qualidade do produto, localização dos estabelecimentos
credenciados, registrados e autorizados, geração de relatórios gerenciais tanto de controle quanto
administrativos e emissão do certificado de registro de produtos e estabelecimentos habilitados pelo
Ministério da Agricultura.

Secretaria de Defesa Agropecuária

Variável: Diário/Semanal/Mensal

sim

SIPEAGRO - Sistema Integrado de Produtos e
Estabelecimentos Agropecuários

Sistema utilizado pelo MAPA para registrar e cadastrar todos os Estabelecimentos e Produtos Agropecuários.
É uma ferramenta de última geração que permite e acompanhamento por parte dos demandantes dos
Processos Administrativos apresentados ao MAPA, tais como pedidos de registro de estabelecimentos e
produtos, solicitações de alteração diversas relacionadas com estabelecimentos e produtos agropecuários,
bem como acompanhar os tramites dos processos Administrativos de Fiscalização. Além disto, o sistema gera
relatórios e emite certificados de Estabelecimentos e Produtos registrados e/ou cadastrados pelo MAPA.

Secretaria de Defesa Agropecuária

Variável: Diário/Semanal/Mensal

sim
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