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INTRODUÇÃO:
(Anexo III da DN TCU n.º 134, DE 04/12/2013 – Requisitos mínimos para apresentação
do RG /item B, subitem 5.b)
O presente relatório atende a DN nº134/2013, de 04 de dezembro de 2013, que dispõe acerca das
unidades jurisdicionadas cujos dirigentes máximos devem apresentar relatório de gestão referente
ao exercício de 2014, especificando a organização, a forma, os conteúdos e os prazos de
apresentação, nos termos do art. 3º da Instrução Normativa TCU nº 63, de 1º de setembro de 2010,
alterada pela IN-TCU 72, de 15 de maio de 2013.
A Portaria-TCU nº 90/2014, de 16 de abril de 2014, que dispõe sobre orientações às unidades
jurisdicionadas ao Tribunal quanto à elaboração de conteúdos dos relatórios de gestão referentes ao
exercício de 2014 e, as Orientações Técnicas Complementares para Elaboração do Relatório de
Gestão constantes na Portaria CGU nº 650/2014, de 28 de março de 2014, também foram seguidas
na elaboração deste Relatório de Gestão.
1 - As principais realizações do exercício em tela foram:
1.1 No fim do mês de setembro do exercício em tela foi instalado no Sistema de
Refrigeração
Tipo CHILLER do laboratório de Encefalopatias/Raiva um
controlador para automatizar o funcionamento do mesmo durante o horário de pico,
sendo o equipamento desligado automaticamente das 17h30minh às 20h30minh. Tal
medida teve como objetivo a redução do consumo de energia ativa e energia reativa
durante tal horário, quando não há atividade nos referidos laboratórios e quando a tarifa
de energia é maior, gerando assim economia e proporcionando um consumo eficiente;
1.2 Analisando o consumo e valor pago nos meses de setembro a dezembro, é possível
perceber uma diminuição de cerca de 42% no consumo e de 43% no valor pago na
conta de energia;
1.3 Foi executado o projeto que contemplava o teto do Biotério, que era uma demanda
antiga e necessária, por envolver animais vivos. Mas no exercício em tela foi viabilizada
a sua execução, e isto contribuiu para uma grande economia de energia;
1.4 O concurso publico MAPA 2014 não foi uma realização direta desta UJ, mas, a
mesma foi diretamente citada quando em Tomada de Contas no exercício de 2011, foi
mencionado com veemência esta necessidade, e para o êxito deste concurso não se pode
negligenciar a colaboração desta UJ. Além disto, com o ingresso dos servidores, foi
elaborada uma programação para os treinamentos e os Responsáveis Técnicos foram
parte integrante deste evento. Atualmente a UJ está monitorando os resultados dos
treinamentos e o desempenho dos mesmos, através de reuniões, para possíveis ajustes;
1.5 Atendimento ao Ofício n 33.150/2014/AUD; CGU Regional/PE-NAC 2: demanda
da Tomada de Contas e recomendações de atendimento pendente. (Quadros do item
11.2);
1.6 Treinamento de técnicos no exterior são processos exaustivos por envolver
autoridades superiores. Esta UJ menciona como ação relevante a participação de
técnicos da área de Diagnóstico de Encefalopatias;
1.7 Ressalta-se que esta UJ é o único laboratório Oficial da Rede Lanagro a realizar o
Diagnóstico da doença vaca louca, e o mesmo impacta na classificação de risco
epidemiológico desta enfermidade a fim de assegurar a participação do Brasil na
exportação de carne bovina. Os treinamentos foram realizados em laboratórios de
referencia internacional no Canadá e na Inglaterra.
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1.8 Para que esta UJ se mantenha como Provedor de Proficiência da área de
Microbiologia no ensaio de Salmonella spp. faz-se necessário um árduo trabalho, onde
a carência de pessoal das área fim e área meio é evidente, e os processos licitatórios de
aquisição de insumos, por se tratarem de produtos de alta especificidade, nem sempre se
logram êxito nos pregões.
1.9 A despeito de todos estes entraves este processo tem se mantido com êxito há dez
anos;
1.10 Neste exercício foram finalizadas as validações de Histamina em pescado, da área
de Físico Química de Produtos de Origem Animal, e a determinação de Carbamato de
Etila em cachaça, ambos trouxeram impacto favorável às exportações do país;
1.11 Foram elaborados processos licitatórios para projetos de reforma no Laboratório de
Sementes, da área de Recepção de Amostras, além de um projeto para complementar a
área de Apoio Laboratorial;
1.12 Foi priorizada a aquisição de um gerador para a Unidade II e este feito irá minimizar
a constante falta de energia na área física da SFA-PE, onde esta Unidade II é localizada.
Salientamos que o referido gerador dará suporte aos três laboratórios que lá funcionam,
visto que tal fato pode danificar os equipamentos de ponta;
1.13 Para atender o cumprimento da exigência da saída dos terceirizados do Contrato
MAPA com a FUNDEPAG, vale salientar o ambiente de cordialidade e harmonia em
que foi conduzido o processo;
1.14 Outras ações deixam de ser evidenciadas neste tópico por já estarem mencionadas
no item 1.4 – Macroprocessos Finalísticos.
2.-As principais dificuldades para realizações do exercício em tela foram:
2.1. O contingenciamento dos recursos financeiros, que já é ano a ano um ato rotineiro, e
que impede a aquisição de insumos, faz com que a UJ promova pequenas cotações
eletrônicas para evitar a paralisação do Laboratório;
2.2 A falta de engenheiro civil no quadro desta UJ dificulta um melhor desempenho
desta UJ no que se refere à execução dos projetos de obra e reforma;
2.3 A carência de pessoal na área meio constitui um dos principais entraves no
desempenho das atividades administrativas;
2.4 A falta de autonomia no processo de aquisições de computadores vem impactando na
agilidade das atividades, uma vez que os Sistemas da Rede MAPA não funcionam
devidamente diante de equipamentos muito obsoletos;
2.5 Vale mencionar como dificuldade para a localização de servidor na função de
pregoeiro, cujo perfil deve ser adequado para a mesma, bem como o fator
quantitativo. O atual pregoeiro está com os requisitos de aposentadoria atendidos, e o
recém-ingressado com um perfil adequado, passou em outro concurso e está
aguardando a chamada;
2.6 Há um percentual de 60% de egressos dos recém-concursados. Com a entrada dos
mesmos, a euforia foi considerável. No entanto, devido ao baixo salário e alto grau de
preparo apresentado no currículo, a evasão está sendo enorme. E o tempo para
reposição ainda não pode ser mensurado, uma vez que um servidor que saiu no mês
de dezembro até o momento não foi reposto. Esta situação ocorre devido ao baixo
salário ofertado pelo MAPA;
2.7 O Regimento Interno vigente continua a apresentar problema em sua aplicação
plena. Está em estudo um novo Regimento, porém não foi ainda publicado por
depender de instância superior;
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2.8 O sistema do controle de frequência dos servidores públicos seria otimizado com a
implantação de Ponto Eletrônico, ou com a adoção de Sistemas que quantifique as
metas mediante prazos estabelecidos;
2.9 Outra dificuldade encontrada por esta UJ é a demora da implantação de um Sistema
de Informática nos moldes de um LIMS que viabiliza ferramentas para a otimização
dos controles e planejamento das metas e cumprimento de tarefas, e padronização de
informações entre todos os Laboratórios da Rede;
2.10 Vale registrar a grande dificuldade em encontrar servidores para exercer a função de
fiscal de contrato, embora a Lei 8.666 em seu ART. 76 permita a contratação de
terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo das informações pertinentes a esta atribuição.
Isto é corroborado pelo baixo número de servidores do quadro já mencionado antes.
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PARTE A – CONTEÚDO GERAL
ITEM 1- IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DAS UNIDADES JURISDICIONADAS CUJAS
GESTÕES COMPÕEM O RELATÓRIO
(Parte A, item 1, do Anexo II da DN TCU n.º 134, DE 04/12/2013.)
1.1 Identificação da unidade jurisdicionada
(Parte A, item 1, subitem 1.1, do Anexo II da DN TCU n.º 134, DE 04/12/2013.)
QUADRO 1 - Quadro A.1.1.1 – Identificação da UJ – Relatório de Gestão Individual
Poder e Órgão de vinculação
Poder: Executivo
Órgão de Vinculação: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Código SIORG: 000014
Identificação da Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Laboratório Nacional Agropecuário em Recife
Denominação abreviada: Lanagro-PE
Código SIORG: 72219
Código LOA: 22101
Código SIAFI: 130016
Natureza Jurídica: Órgão da administração direta
CNPJ: 00.396.895/0071-38
– Unidade descentralizada do MAPA
Principal Atividade: Regulação e Fiscalização das Questões Econômicas na Agricultura;
Código CNAE 8413-2
Federal, Estadual, Municipal.
Telefones/Fax de contato:

(081)31329050

(081)32319568

(081)32319565

Endereço eletrônico: lanagro.gab.pe@agricultura.gov.br
Página da Internet: http://www.agricultura.gov.br
Endereço Postal: Rua Dom Manoel de Medeiros, S/N – Dois Irmãos CEP -52.171-030 – Recife/PE
Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada
Decreto Presidencial nº. 5.351, de 21 de janeiro de 2005, publicado no DOU, de 24 de janeiro de 2005 substituído pelo
Decreto 7.127, de 04 de março de 2010; Portaria Gabinete do Ministro Nº. 104, de 18 de abril de 2006, publicada no
DOU nº. 75 de 19 de abril 2006.
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada
Lei nº. 11.653, de 7 de abril de 2008
Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada
-Portaria nº 1 de 07 de outubro de 1981, publicado no Diário Oficial da União de 13/10/1981, Seção 1, Página 19381.
Aprovar os Métodos Analíticos para Controle de Produtos de Origem Animal e seus Ingredientes, constituindo-se em
Métodos Microbiológicos e Métodos Físicos e Químicos.
-Portaria nº 84 de 19 de outubro de 1992, publicado no Diário Oficial da União de 22/10/1992, Seção 1, Página 14874.
Aprova as Normas de Credenciamento e Monitoramento de Laboratórios de Anemia Infecciosa Equina.
- Instrução Normativa nº24 de 08 de setembro de 2005, publicado no Diário Oficial da União de 20/09/2005, Seção 1,
Página 11. Aprova o Manual Operacional de Bebidas e Vinagres.
-Instrução Normativa n° 51 de 18 de setembro de 2002, publicado no Diário Oficial da União de 20/09/2002, Seção 1,
Página 13. Aprova os Regulamentos Técnicos de Produção, Identidade e Qualidade do Leite tipo A, do Leite tipo B, do
Leite tipo C, do Leite Pasteurizado e do Leite Cru Refrigerado e o Regulamento Técnico da Coleta de Leite Cru,
Refrigerado e seu Transporte a Granel.
-BRASIL. Manual Técnico do Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose – PNCEBT Brasília: Departamento de Defesa Animal, SDA, MAPA. Outubro 2003. 130p.
-Instrução Normativa n° 62 de 26 de agosto de 2003, publicado no Diário Oficial da União de 18/09/2003, Seção 1,
Página 14. Oficializa os Métodos Analíticos Oficiais para Análises Microbiológicas para Controle de Produtos de
Origem Animal e Água.
-Instrução Normativa nº 45 de 15 de junho de 2004, publicado no Diário Oficial da União de 07/07/2004, Seção 1,
Página 7. Aprova as Normas para a Prevenção e o Controle da Anemia Infecciosa Equina - A.I.E.
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-Portaria INMETRO nº 005 de 12 de janeiro de 2006. Aprovar o Regulamento Técnico Metrológico estabelecendo
critérios para determinação do peso líquido em pescado, moluscos e crustáceos glaciados.
- Portaria nº 104 de 18 de abril de 2006. Regimento Interno - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
-Instrução Normativa nº 68 de 12 de dezembro de 2006, publicado no Diário Oficial da União de 14/12/2006, Seção 1,
Página 8. Oficializa os Métodos Analíticos Oficiais Físico-Químicos, para Controle de Leite e Produtos Lácteos, em
conformidade com o anexo desta Instrução Normativa, determinando que sejam utilizados nos Laboratórios Nacionais
Agropecuários.
-Instrução Normativa nº 28 de 27 de julho de 2007, publicado no Diário Oficial da União de 31/07/2007, Seção 1, Página
11. Aprova os Métodos Analíticos Oficiais para Fertilizantes Minerais, Orgânicos, Organo-Minerais e Corretivos,
disponíveis na Coordenação-Geral de Apoio Laboratorial - CGAL/SDA/MAPA, na Biblioteca Nacional de Agricultura –
BINAGRI e no sítio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
- Manual de Análise Sanitária de Sementes / Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Secretaria de Defesa
Agropecuária. – 1. ed., 1. reimpr. Ver. e atual. - Brasília: MAPA/ACS, 2009. 200p.
- Regras para análise de sementes/ Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Secretaria de Defesa
Agropecuária. – Brasília: MAPA/ACS, 2009. 395p. Glossário ilustrado de morfologia / Ministérios da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento. Secretaria de Defesa Agropecuária. – Brasília: MAPA/ACS, 2009. 406p. : Il. Color; 21 cm.
- Manual da Qualidade do Lanagro-PE com data de emissão de 21 de outubro de 2010. - Instrução Normativa n°57 de 11
de dezembro de 2013 que estabelece os critérios e requisitos para o credenciamento e monitoramento de Laboratórios
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
- Instrução Normativa n°50 de 24 de setembro de 2013 que altera a lista de doenças passiveis da aplicação de medidas de
Defesa Animal
- Portaria nº 378, de 17 de dezembro de 2014. Altera o Anexo da Portaria nº 84, de 19 de outubro de 1992.
Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Unidades Gestoras relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Código SIAFI
Nome
130016
Laboratório Nacional Agropecuário em Pernambuco
Gestões relacionadas às Unidades Jurisdicionadas
Código SIAFI
Nome
130016
Laboratório Nacional Agropecuário em Pernambuco
Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões
Código SIAFI da Unidade Gestora
Código SIAFI da Gestão
130016
00001

1.2 Finalidade e Competências Institucionais da Unidade
(Parte A,item 1, subitem 1.2 do Anexo II da DN TCU n.º 134, DE 04/12/2013)
O Lanagro-PE tem como finalidade institucional garantir a segurança alimentar dos consumidores
no que diz respeito à inocuidade, qualidade e identidade de produtos e subprodutos de origem
animal e vegetal, qualidade de insumos agropecuários, e promover a sanidade animal e vegetal, em
atendimento aos programas do governo específicos de vigilância, fiscalização e controle
agropecuário.
Suas competências estão diretamente ligadas ao Sistema Unificado de Atenção à Sanidade
Agropecuária- SUASA que é o sistema de inspeção, organizado de forma unificada, descentralizada
e integrada entre a União (através do MAPA), que coordena o sistema como Instância Central e
Superior, os Estados e Distrito Federal, como Instância Intermediária e os Municípios, como
Instância Local, através de adesão voluntária.
O Art. 13, § 3o do Decreto no 5.741, de 30 de março de 2006, que organiza o Sistema Unificado de
Atenção à Sanidade Agropecuária, e dá outras providências, define o Lanagro-PE como parte
integrante da Instância Central e Superior do SUASA e, no Art. 9o , § 1o temos que a Instância
Central e Superior responde pelas atividades privativas do Governo Federal, de natureza política,
estratégica, normativa, reguladora, coordenadora, supervisora, auditora, fiscalizadora e inspetora,
incluindo atividades de natureza operacional, se assim determinar o interesse nacional ou regional.
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Fazem parte do SUASA quatro subsistemas brasileiros de inspeção e fiscalização, isto é:
 Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal – SISBI-POA;
 Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal – SISBI-POV;
 Sistema Brasileiro de Inspeção de Insumos Agrícolas;
 Sistema Brasileiro de Inspeção de Insumos Pecuários.
Os Laboratórios Nacionais Agropecuários (LANAGROs) são unidades descentralizadas de
laboratórios oficiais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e, juntamente
com os laboratórios públicos e privados credenciados, constituem a Rede Nacional de Laboratórios
Agropecuários do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária que atendem aos quarto
subsistemas acima mencionados.
O cliente direto desta UJ é a Secretaria de Defesa Agropecuária - SDA, em suas ações de defesa dos
rebanhos e lavouras brasileiras, além da certificação dos produtos agropecuários ofertados no
mercado nacional e internacional.
Indiretamente, o público alvo envolve indústrias fabricantes de produtos de uso veterinário,
estabelecimentos produtores de alimentos de origem animal sob Inspeção Federal, indústrias
fabricantes de fertilizantes, corretivos e inoculantes, estabelecimentos produtores de bebidas e
vinagres, produtores de sementes, embaladores e produtores de produtos vegetais sob Inspeção
Federal, produtores rurais como agentes e consumidores, laboratórios credenciados para
diagnósticos de doenças dos animais e vegetais, laboratórios credenciados pelo MAPA para
prestação de serviços de ensaios analíticos de produtos de origem animal e vegetal, importadores e
exportadores de produtos agropecuários.
O Regimento Interno da Rede Lanagro foi publicado através da Portaria 104, de 18 de abril de
2006, publicada no DOU nº. 75 de 19 de abril de 2006 que aprova o Regimento Interno dos
Laboratórios Nacionais Agropecuários.
Regimentalmente aos Laboratórios Nacionais Agropecuários, competem:
Promover o suporte laboratorial aos programas e ações de competência da Secretaria de Defesa
Agropecuária, em especial:
I - realizar estudos, ensaios, desenvolver e atualizar metodologias, bem como produzir e manter
materiais de referência;
II - realizar análises fiscais, periciais, de monitoramento e de diagnóstico;
III - garantir a implantação e implementação:
a) do sistema da garantia da qualidade, por meio de Unidades de Garantia da Qualidade - UGQ; e,
b) da gestão integrada de biossegurança em laboratórios;
IV - promover ações de divulgação das atividades laboratoriais e de realização de eventos;
V - implementar, em consonância com a Coordenação-Geral de Apoio Laboratorial, da Secretaria
de Defesa Agropecuária CGAL/SDA, observadas as orientações específicas da Secretaria
Executiva, do Ministério:
a) elaboração de propostas para termos de parceria e de cooperação técnica com entidades públicas
e privadas;
b) formulação e execução de programações operacionais, orçamentárias e financeiras; e,
c) execução de atividades de administração geral.
Salientamos que o Lanagro-PE está diretamente inserido no PPA 2012-2015 no Programa 2028 –
Defesa Agropecuária no seu Objetivo 0367, que é ampliar e qualificar a oferta de serviços
laboratoriais para atender a demanda na área de Defesa Agropecuária, em suas iniciativas 0136
(Ampliar a capacidade analítica da Rede Nacional de Laboratórios Agropecuários), 0137
(Implantação de Sistema de Gestão Laboratorial), e 0139 (Mapeamento, identificação de demanda e
capacidade instalada dos laboratórios de apoio vegetal e animal no Brasil).
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1.3 Organograma Funcional
(Parte A, item 1, subitem 1.3 do Anexo II da DN TCU n.º 134, DE 04/12/2013)

Figura 1- Organograma Funcional
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As unidades apresentadas em vermelho no fluxograma acima são regimentais, estando de acordo
com a Portaria 104, de 18 de abril de 2006.
Apesar de não estarem contempladas no Regimento Interno, as demais unidades desta UJ foram
criadas e se encontram nos quadros em azul. Desta forma, busca-se melhor gerenciamento de suas
áreas. Estas distorções serão sanadas quando da publicação da nova versão do Regimento Interno.
Informações pertinentes ao acima exposto:
O SLAV-CE será suprimido, devido a sua desativação em 2011;
Criação da Unidade de Gestão da Qualidade – UGQ - em razão deste Lanagro ser Acreditado
pelo INMETRO, objetivando o gerenciamento do Sistema de Gerenciamento da Qualidade – SGQ
desta UJ;
O Infectório de Suínos – IFS – foi desativado seguindo determinação da CGAL, após entendimento
com o DFIP.
Devido à mudança do status sanitário do estado de Pernambuco para Febre Aftosa para livre com
vacinação, o Controle de Produtos Biológicos CPB – deixou de realizar o teste de Inocuidade de
Vacinas contra esta enfermidade por não atender estruturalmente aos requisitos de biossegurança
para a manipulação do vírus em áreas livres. Pelo exposto, o mesmo foi retirado do funcionograma
da Divisão Técnica (DLAB).
QUADRO 2 - Quadro A.1.3 – Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas
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Quadro A.1.3 – Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas
Áreas/
Subunidades
Estratégicas

Coordenação

Competências
Titular
I - planejar e coordenar a execução
das atividades do Lanagro-PE;
II - aprovar e submeter à
apreciação do órgão competente as
propostas consolidadas relativas ao
Plano Plurianual e programações
orçamentárias e operacionais;
III
elaborar
normas
complementares
ao
desenvolvimento
das atividades laboratoriais para as
unidades
organizacionais
hierarquicamente
subordinadas;
IV - apresentar, ao órgão
competente, relatório anual das
atividades
desenvolvidas;
V - emitir parecer técnico
conclusivo sobre a celebração de
convênio, ajuste, acordo, protocolo
ou contrato, que envolvem matérias
de competência, consoante normas
específicas do órgão setorial; Diana Sione
VI - autorizar viagens de Pinheiro
servidores, em objeto de serviço;
VII - instaurar sindicância e
processo administrativo disciplinar,
para apuração de irregularidades,
aplicando as penalidades previstas
na
legislação
pertinente;
VIII - praticar os atos de gestão
orçamentária,
financeira
e
patrimonial relativos aos créditos
orçamentários
disponibilizados;
IX - autorizar e homologar
licitações, bem como ratificar
dispensas e inexigibilidades de
licitações;
e
X - praticar os demais atos de
administração
necessários
ao
cumprimento das competências dos
Laboratórios
Nacionais
Agropecuários,
observadas
disposições
da
legislação
pertinente.

Cargo

Barbosa

DAS 101.3

Período de
atuação

01/01/14 a
31/12/2014
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Divisão Técnica

Acompanhar as atividades técnicas
dos respectivos laboratórios da área
animal e vegetal, objetivando a
segurança analítica, a validação dos
métodos
indispensáveis
para
atender o escopo implementado,
execução do plano de proficiência
elaborado
anualmente,
a
participação nos programas de
controle inter e intralaboratorial;
realizar os ajustes necessários para
melhor atendimento da demanda de
acordo
com
a
capacidade
operacional; participar de estudos
para atender as demandas de
treinamento das áreas técnicas
objetivando o estudo racional para
participação dos técnicos; analisar
plano de trabalho dos bolsitas e
acompanhar as atividades onde os
mesmo são designados para
validações
de
métodos;
participação na elaboração do
Plano Operativo Anual.
Serviço de Apoio Administrativo,
acompanha o desenvolvimento da
programação
operacional
e
promove e controla as atividades
de:
a) administração de material,
patrimônio e de recursos da
informação
e
informática;
b) comunicações administrativas,
especial
de
protocolo;
Serviço de Apoio em
c) administração de pessoal e de
Administrativo
desenvolvimento
de
recursos
humanos;
d) transporte, zeladoria, vigilância,
reprografia
e
telefonia.
e) acompanha a elaboração e dos
processos de compras de material,
de equipamento e de contratação de
prestação de serviço;.

Maria
de
Fátima
DAS 101.2
Ventura de Almeida

01/01/14 a
31/12/2014

Salete Breta

DAS 101.1

01/01/2014 a
18/09/2014

Bráulio Calixto

DAS 101.1

18/09/2014 a
31/12/2014

DAS 101.1

01/01/2014 a
31/12/2014

Executar
as
atividades
de
programação, bem como de
execução orçamentária e financeira
Serviço
de dos
créditos
orçamentários
Programação
disponibilizados;
proceder
à
Alecsandra Gomes
Financeira
e conformidade
documental;
e
Orçamentária
controlar e acompanhar a execução
orçamentária e financeira de termos
de parcerias e de cooperação
técnica.

19

1.4 Macroprocessos Finalístico
(Parte A, item 1, subitem 1.4 do Anexo II da TCU n.º 134, de 04/12/2013)
QUADRO 3 -Quadro A.1.4 – Macroprocessos Finalístico

Quadro A.1.4 – Macroprocessos Finalístico
Macroprocessos
Diagnóstico Animal

Microbiologia
Alimentos e Água

Descrição
Este macroprocesso apresenta
como unidades internas as
Unidades
Analíticas
de
Virologia,
Bacteriologia
e
Encefalopatias.
de Esse laboratório também produz
amostras controle de ensaios
microbiologicos que monitoram
a qualidade analítica dos
laboratórios da REDE MAPA.

Físico
Química Temos cinco unidades analíticas
Vegetal e Animal
neste macroprocesso: Físico
Química de Fertilizantes e
Corretivos, de Produtos de
Origem Animal e Água, de
Bebidas e Vinagres, de Resíduos
Inorgânicos em Produto de
Origem
Animal.
O foco do trabalho deste
macroprocesso é o controle de
fraudes e de qualidade dos
produtos alimentícios de toda
cadeia produtiva do agronegócio
brasileiros.
Sementes
Esta unidade desenvolve suas
atividades com o objetivo de
diagnosticar a conformidade da
pureza e germinação das
sementes
sendo
apoio
fundamental à área de insumos
agrícolas do país.

Produtos
e Serviços Principais Clientes
MAPA , Órgãos Estaduais
Ensaios
de Defesa Agropecuária,
realizados Ministério Publico e Polícia
Federal.
Ensaios
realizados
e amostras
enviadas

Subunidades
Responsáveis
Coordenação e
Divisão
Técnica

MAPA , Órgãos Estaduais Coordenação e
de Defesa Agropecuária, Divisão
Ministério Publico e Polícia Técnica
Federal.

MAPA , Órgãos Estaduais Coordenação e
Ensaios
de Defesa Agropecuária, Divisão
realizados Ministério Publico e Polícia Técnica
Federal.

MAPA , Órgãos Estaduais Coordenação e
Ensaios
de Defesa Agropecuária, Divisão
realizados Ministério Publico e Polícia Técnica
Federal.

Auditorias
em Auditorias para credenciamento
Laboratórios
laboratórios externos
e
monitoramento
dos Auditorias MAPA
Laboratórios da REDE MAPA. realizados

da

REDE UGQ

1.4.1 Descrição sucinta de como o Gestor conduziu os macroprocessos finalisticos
durante o exercício em tela
(Parte A, item 1,subitem 1.4.a, 14.b e 14.c do Anexo II da DN TCU n.º 134, de
04/12/2013)
O Lanagro-PE é um Órgão Acreditado pelo INMETRO através do número CRL 0484, segundo os
requisitos estabelecidos na ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 e diante disto os macroprocessos
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finalísticos já possuem os processos mapeados, conforme o Manual do Sistema de Gestão da
Qualidade seguido pela UJ.
Neste exercício foram validadas metodologias dos Laboratórios de Resíduos Inorgânicos, Físico
Química de Alimentos e de Bebidas, cujos escopos têm grande impacto nas exportações nacionais.
Isso se deve ao fato destes citados laboratórios trabalharem com produtos como pescados, carne de
ovinos e cachaça nacional, importantes produtos do agronegócio brasileiro. Estas validações já eram
perseguidas em exercícios anteriores e o feito alcançado em 2014 foi de grande impacto para o
fortalecimento da missão desta UJ. A meta atingida é fruto de constantes reuniões técnicas de
acompanhamento direto, que foram essenciais para o sucesso alcançado.
A enfermidade denominada de Anemia Infecciosa Eqüina (AIE) teve um grande avanço neste
exercício por meio de estudos para viabilizar o diagnóstico através da técnica de ELISA. A mesma
foi colocada em rotina após autorização publicada no DOU de 19/12/2014 Seção 1, Portaria nº 378
de 17/12/2014. Esta técnica está disponibilizada para o uso pelos laboratórios credenciados
pertencentes à rede nacional e como consequência terão a sua capacidade operacional
significativamente aumentada pela agilidade trazida, por se tratar de teste massal e de rápida
execução.
Considerado um grande feito neste exercício no que tange a processos finalísticos foi a entrega da
obra que contempla os Laboratórios de Diagnóstico de Virologia e Bacteriologia, que tinham suas
atividades limitadas pelo exíguo espaço físico onde originariamente tinha 296 m2 e após a conclusão
da obra passou para 424,98 m2. Este evento possibilitou a otimização do fluxo das atividades e a
instalação de equipamentos: autoclave de fronteira que permite a esterilização dos descartes
contaminados antes do destino final, bem como a perfeita instalação de um Sistema Automatizado
(Robô) que humaniza a atividade técnica eliminando gestos repetitivos e viabiliza um aumento
considerável da demanda por ter uma capacidade operacional semanal de aproximadamente 10.800
amostras, nos estudos soro epidemiológicos para Febre Aftosa.
No que tange a parte de serviços e investimento, o exercício em tela foi marcado pela elaboração de
projetos para os Macroprocessos Finalístico de sementes, recepção de amostras, lavagem e
esterilização além do laboratório de encefalopatias. Este último necessitava de uma correção da área
refrigerada, que poderia impactar na área analítica. Foi solicitado o projeto que será entregue no
primeiro trimestre de 2015, tendo sua execução programada para o exercício de 2015. O
Laboratório de Encefalopatias é o único laboratório Oficial que realiza o diagnostico da doença da
vaca louca, e no exercício em tela foram credenciados dois laboratórios estaduais, sendo um no
Paraná e outro em Minas Gerais. Este laboratório é objeto de missões internacionais que vêm
avaliar os riscos Brasil, tendo desta forma, impacto direto nas exportações do País. Neste contexto,
duas Fiscais Federais, técnicas do setor, foram treinadas no exterior sendo os países escolhidos
Canadá e Inglaterra por albergarem laboratórios de referência internacional para a enfermidade. O
objetivo foi a implantação de técnicas além da existente, que aumentará a capacidade operacional,
com destaque para técnica de ELISA.
Vale salientar como fornecedores, as empresas que este Laboratório tem contratos de manutenção
preventiva e corretiva de equipamentos de ponta e de rotina; manutenção das instalações das partes
elétrica e hidráulica; destacando-se que o Laboratório precisa ter a constância da parte elétrica
dimensionada para o funcionamento correto de diversos equipamentos e atender aos picos de
demanda. Outro fornecedor de grande importância são os referentes às calibrações, que são escassos
no mercado, devido às exigências requeridas. Trata-se de processos de alta complexidade, e com
envolvimento de grande volume de itens a serem calibrados. Além disso, também mantemos
contrato com outro fornecedor importante, no que diz respeito a grande necessidade dos Sistemas
de Tecnologia da Informação (TI), demandados por todas as áreas, os quais estão descritos em
tópico específico /no Quadro A.9.1.
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As despesas com contratos são necessárias pela presteza no atendimento quando demandado, uma
vez que, se a cada necessidade pontual for elaborado processo correspondente, haverá constantes
interrupções das atividades da UJ, impactando no atraso para liberação dos Laudos, e consequentes
reclamações dos clientes por ocorrências de perda de prazos.
Em relação aos insumos, essa UJ aplica um valor considerável, apresentado em quadro específico
(ver ANEXO H) Esta tarefa é exaustiva devido à observância a preços de referência, menor preço,
microempresa e outros, valendo salientar que cumprimos toda a legislação. Tendo em vista que a
atividade laboratorial requer insumos específicos de fornecedores de alta tecnologia, o rito
processual por vezes ocasiona insucesso nas aquisições e morosidade no atendimento aos clientes.
Para melhorar esse enfoque, se faz reuniões constantes com os técnicos com o objetivo de aprimorar
as especificações para as compras, sendo também os técnicos os responsáveis por atestar as
aquisições. Outro entrave é o prazo de entrega dos insumos, onde já estamos rotineiramente
aplicando sanções administrativas, que vem otimizando o cumprimento dos prazos.
Em tempo, vale salientar que temos grande dificuldade em gerenciar os serviços de obras/serviços,
pois os fornecedores, geralmente, são empresas de pequeno porte, devido ao insignificante valor
pregoado ( não apresentam a capacidade técnica exigida devido ao seu porte) requerendo um
exaustivo acompanhamento por parte do setor pertinente desta UJ.
Os processos finalísticos de Resíduos Inorgânicos, Fertilizantes e Bebidas foram contemplados com
um projeto de pequena monta e, justamente por isso, de grande dificuldade de execução, que são as
casas de gases nas unidades I e II (área total de 13,3 m2). Para o êxito de tais projetos foi demando
um grande acompanhamento da gestão, devido ao desinteresse dos fornecedores e a qualidade da
mão de obra. Fatos como este acarretam como consequência o atraso em outros processos, devido à
necessidade de dedicação com sobrecarga de trabalho.
1.4.2 Principais clientes e parceiros
(Parte A,item 1, subitem 1.4.f do Anexo II da DN TCU n.º 134, de 04/12/2013)
Os principais clientes são os departamentos do MAPA através da Secretaria de Defesa
Agropecuária (M
APA/SDA). Os Departamentos da SDA clientes do Lanagro-PE são:
Fiscalização de Insumos Agrícolas (DFIA); Inspeção de Produtos de Origem Vegetal (DIPOV) e
Sanidade Vegetal (DSV), assim como a Coordenação de Biossegurança de Organismo
Geneticamente Modificado (CBIO), Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal
(DIPOA). Esta UJ só atende aos clientes oficiais não recebendo amostras de entidades privadas,
tampouco de pessoas físicas. O relacionamento com os clientes é através de um link com a CGAL,
sendo observadas as hierarquias, e quando necessários comunicados diretamente aos clientes e
simultaneamente com cópia para a CGAL.
Consideramos como grandes parceiros os demais laboratórios da rede Lanagro, onde existe um
grande compartilhamento de ideias para promover a melhoria contínua dos nossos processos.
A Consultoria Jurídica do Estado de Pernambuco, que oferece apoio constante para que os nossos
contratos logrem êxito e atendam a legislação específica.
A Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), com a qual mantemos constante diálogo
para efetivação da sessão do terreno onde o laboratório funciona.
SFA-PE, onde funciona a Unidade II do Lanagro-PE.
Também citamos a parceria com a Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária de Pernambuco
(ADAGRO), pois a mesma disponibiliza servidores e estagiários para a área técnica de diagnostico,
sem ônus para essa UJ.
O Laboratório de Análise Central de Pernambuco (LACEN) constitui uma parceria para realização
do Diagnostico da Raiva com a disponibilização de servidores lotados naquele LACEN, também
sem ônus para essa UJ.
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ITEM 2 - INFORMAÇÕES SOBRE A GOVERNANÇA
(Parte A, item 2, do Anexo II da DN TCU n.º 134, de 04/12/2013)
Não apresentamos os subitens abaixo relacionados, justificamos os motivos:


Parte A, item 2, subitem 2.2, a UJ não possui uma estrutura de auditoria interna, o órgão
central monitora este Lanagro através de vídeo conferencias reuniões e contatos telefônicos,
no entanto e área Tecnica, através da UGQ, tem cronogramas específicos para auditorias
com esta finalidade.
2.1 Estrutura de Governança
(Parte A, item 2, subitem 2.1, do Anexo II da DN TCU n.º 134, de 04/12/2013)

Este Lanagro não possui estruturas de governança definida, tais como conselho de administração,
conselho fiscal, comitê de auditoria, unidade de auditoria interna ou de controle interno, comitês de
apoio à governança, no entanto , há uma estrutura orçamentária que obedece a orientações da
CGAL que avalia e libera os recursos financeiro. E,internamente há um planejamento para priorizar
as despesas, principalmente no que diz respeito as despesas contratuais.
No âmbito interno é realizada a tarefa de verificação de conformidade documental por servidor
designado, o qual registra no SICAFI a realização das conferências dos documentos fiscais.
O Setor de Contratos gerencia as despesas contratuais onde através de Portaria da Coordenação é
designado um Fiscal de Contrato com as orientações necessárias para assumir a função, no entanto,
o grande entrave é o número de servidores que é insuficiente para assumir tal função. O pessoal do
concurso MAPA2014 assumiu em outubro de 2014 e, mesmo assim, o número não será suficiente.
Com relação a área Técnica já há um Processo organizado de auditorias internas, através da
Unidade de Gestão da Qualidade, que anualmente apresenta um Plano de Auditoria por meio do
Sistema Informatizado SAL, gerencia as ações corretivas das Não Conformidades encontradas.
2.2 Sistemas de Correição
(Parte A, item 2, subitem 2.3 do Anexo II da DN TCU n.º 134, de 04/12/2013)
Em observância ao artigo 16 da Portaria 104, de 18 de abril de 2006 (Regimento Interno dos
Lanagros), compete aos Coordenadores dos Lanagros instaurar sindicância e processo
administrativo disciplinar, para apuração de irregularidades, aplicando as penalidades previstas na
legislação pertinentA base Normativa é o Decreto 5.480 de 30 de junho de 2005 e a Lei 8.112 de 11
de dezembro de 1990.
A Portaria 1.043 de 24 de julho de 2017 da CGU estabelece a obrigatoriedade do uso do Sistema de
Gestão de Processos Diciplinares –Processo CGU/PAD para gerenciamento das informações sobre
processos disciplinares no âmbito ddo Sistema de Correição.
A Secretaria Executiva do MAPA enviou aos Lanagros o ofício Circular n° 045/2013-SE-MAPA,
descrevendo que no Relatório de Auditoria, no item 7.1.1.3, consta a seguinte Recomendação:
“Conscientizar os cadastradores da importância de tal atribuição; tendo em vista que os órgãos
cadastradores devem zelar pela integralidade, disponibilidade e confidencialidade das informações
registradas no Sistema, considerando que a Portaria CGU n° 1.043/2007 prevê que o
descumprimento das disposições nela elencadas sujeitará os reponsáveis às sanções preistas em lei”.
O referido ofício solicitou que os Lanagros nomeassem, através de Portaria, dois servidores para
procederem o cadastramento dos PADs no Sistema CGU-PAD. Em atendimento, o Lanagro-RS
emitiu a Portaria 11/2013, nomeando os dois servidores.
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Em 26 de dezembro de 2014 foi publicada a Portaria/SE nº 281, no Boletim de Pessoal nº 01 de
09/01/2015 que formaliza a REDE DE CADASTRADORES DO SISTEMA CGU/PAD, no âmbito
do MAPA.
Esta UJ tem Salete Breta Ananias de Oliveira e Bráulio José Pontual Calixto , como cadastradores
no Sistema CGU-PAD junto a Coordenação Geral de Procedimentos Administrativos Disciplinares
CGPAD/SE designados através da Portaria nº 281 de 26/12/2014.
Os mesmos servidores foram designados como interlocutores do Sistema CGU-PAD através da
Portaria nº 270 de 09 de dezembro de 2014.
Vale mencionar que existe uma Coordenação ligada diretamente à Secretaria Executiva do
MAPA (Coordenação-Geral de Procedimentos Disciplinares – CGPAD/SE) responsável pelo
sistema de correição do âmbito desta Secretaria e que atende aos Lanagros no tocante a orientações
técnicas e capacitação sobre o tema, mas não tem a responsabilidade de instaurar processos no
âmbito das unidades descentralizadas.
Oportunamente, informamos que não houve nenhum evento a ser registrado no exercício em tela.
2.3 Avaliação do Funcionamento dos Controles Internos
(Parte A, item 2, subitem 2.4 do Anexo II da DN TCU n.º 134, de 04/12/2013)

QUADRO 4 Quadro A.2.4. Avaliação do Sistema de Controles Internos da UJ

ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM
AVALIADOS
VALORES
Ambiente de Controle
1
1. A alta administração percebe os controles internos como essenciais à
consecução dos objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu
funcionamento.
2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos
os servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.

2

3

4

x
x

3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente.

x

4. Existe código formalizado de ética ou de conduta.

x

5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos
em documentos formais.

x

6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e
servidores dos diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos,
das instruções operacionais ou código de ética ou conduta.

x

7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições
claras das responsabilidades.

x

8. Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da
competência da UJ.

x

9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados
planejados pela UJ.
Avaliação de Risco
10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados.
11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e
metas da unidade.

5

x
1

2

3

4

5
x

x
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12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa)
envolvidos nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da
probabilidade de ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas para
mitigá-los.

x

13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de
informações e de conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da
gestão.
14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar
mudanças no perfil de risco da UJ ocasionadas por transformações nos ambientes
interno e externo.
15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem
tratados em uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de
decisão.
16. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades
nos processos internos da unidade.

x

x

x
x

17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância
para apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.

x

18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de
bens e valores de responsabilidade da unidade.

x

Procedimentos de Controle

1

2

3

4

19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir
os riscos e alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas.

x

20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam
consistentemente de acordo com um plano de longo prazo.

x

21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível
de benefícios que possam derivar de sua aplicação.

x

22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão
diretamente relacionadas com os objetivos de controle.

x

Informação e Comunicação

1

2

3

4

23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada,
armazenada e comunicada tempestivamente às pessoas adequadas.

5
x

24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade
suficiente para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas.

x

25. A informação disponível para as unidades internas e pessoas da UJ é
apropriada, tempestiva, atual, precisa e acessível.

x

26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos
grupos e indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de
forma eficaz.
27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ,
em todas as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura.
Monitoramento

5

x
x
1

2

3

4

5

28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar
sua validade e qualidade ao longo do tempo.

x

29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo
pelas avaliações sofridas.

x

30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu
desempenho.

x

Análise crítica e comentários relevantes: Este processo é dinamico e de constante aprimoramento, devendo o
gestor sempre estar atento ao seu monitoramento por se tratar de seres humanos faliveis ao inves de um Sistema de
Controle informatizados que pode no futuro ser implantado.
Escala de valores da Avaliação:
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(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da
UJ.
(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ,
porém, em sua minoria.
(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da
UJ.
(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ,
porém, em sua maioria.
(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ.
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ITEM 3 RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE
(Parte A, item 3, do Anexo II da DN TCU n.º 134, de 04/12/2013)
Não apresentamos os subitens abaixo relacionados, justificamos os motivos:
 Parte A, item 3, subitem 3.2, esta UJ não preta serviços diretamente ao cidadão
 Parte A, item 3, subitem 3.5, esta UJ não preta serviços diretamente ao cidadão
3.1 Canais de acesso do cidadão
(Parte A, item 3, subitem 3.1 do Anexo II da DN TCU n.º 134, de 04/12/2013)
Atendimento à Lei nº12. 527 de 18 de novembro de 2011. Inicialmente pensou-se em manter uma
estrutura física nesta UJ de canal de acesso ao cidadão, entretanto, foi recebida a orientação de que
o MAPA centralizaria em sua sede em Brasília, os canais para fins de solicitações, reclamações,
denúncias, sugestões e etc.
Além dos canais físicos, o cidadão pode acessar o portal eletrônico da agricultura
(WWW.agricultura.gov.br) e conseguir diversas informações além de poder solicitar o que for de
seu interesse.
Como exemplo de atendimento a solicitações de cidadãos, por ocasião da publicação do anúncio do
Concurso Público MAPA2014, alguns interessados em informações pertinentes a este Lanagro
enviaram pedidos eletrônicos. O órgão responsável em Brasília redirecionou a esta UJ as
solicitações, as quais foram prontamente atendidas.
ANEXO A - e-mail do Serviço de Informação ao Cidadão – SIC
3.2 Mecanismo para medir a satisfação dos produtos e serviços
(Parte A, item 3, subitem 3.3 do Anexo II da DN TCU n.º 134, de 04/12/2013)
A satisfação do cliente da UJ é medida através de um formulário específico e é gerenciado pela
Unidade de Gestão da Qualidade.
A Pesquisa de Satisfação de Clientes é um requisito da Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 e
tem a política descrita no Manual da Qualidade desta UJ (MQ/UGQ/PE 4.2.001): “Assegurar o
bom relacionamento e a cooperação com os clientes do laboratório sem prejuízo da
confidencialidade dos resultados”.
Dessa forma, a UGQ realiza anualmente um levantamento estatístico sobre a satisfação dos clientes,
abaixo apresentado:

Figura 2 - Levantamento Estatístico UGQ
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1) É informado ao cliente o prazo para o retorno da pesquisa, que é de 30 dias. Caso o cliente não se
pronuncie durante este período, todas as respostas são consideradas satisfatórias, visto que o cliente
nada declarou (item 5.1.2 do POP UGQ/PE 4.7.001 Versão 005 – Atendimento ao Cliente).
2) Alteração da sistemática de encaminhamento de pesquisas: até o ano de 2012 os formulários
eram encaminhados aos clientes via fax. Em setembro/2013, o POP supracitado foi revisado
inserindo a nova sistemática utilizada de envio dos formulários de Pesquisa de Satisfação de Cliente
do Lanagro-PE online via Google Docs®;
3) O termo “tratadas no SGQ” refere-se às respostas de clientes que assinalaram algum item muito
insatisfatório ou insatisfatório na pesquisa (Grau de Satisfação 1 e 2, respectivamente). Foram
consideradas também as respostas de clientes que registraram observações, sugestões e/ou
reclamações no referido formulário. Todas as demais respostas recebidas tiveram avaliações
satisfatórias sem acréscimos de quaisquer considerações que pudessem ser tratadas
3.3 Acesso às informações da Unidade Jurisdicionada
(Parte A, item 3, subitem 3.4 do Anexo II da DN TCU n.º 134, de 04/12/2013)
O caminho de acesso de informações úteis à sociedade é o portal do Ministério da Agricultura
(WWW.agricultura.gov.br), onde é possível visualizar os dados do Lanagro-PE - endereço,
telefone, dados da coordenação e etc. - bem como os laboratórios de suas áreas de atuação.
A transparência da gestão é rotineiramente efetuada em comunicados divulgados na intranet que em
que são divulgadas informações diversas como sejam: memórias de reuniões, prioridades de
aquisição, planejamento operacional anual, dentre outros.
Em relação à prestação de contas, após a conclusão do Relatório de Gestão anual, em consonância
ao art. 15 da DN TCU No 134 de 4 de dezembro de 2013, o mesmo é divulgado pelo TCU em seu
site e, pela UJ, na intranet da rede MAPA.
3.4 Medidas relativas à acessibilidade
(Parte A, item 3, subitem 3.6 do Anexo II da DN TCU n.º 134, de 04/12/2013)
Esta UJ, em consonância com a legislação específica, viabiliza o acesso de pessoas portadoras de
deficiência ou com mobilidade reduzida através de rampas nas diversas áreas de suas duas
Unidades. Também foi viabilizado, neste exercício, a aquisição de um elevador (capacidade de 675
kg) que vem otimizar o acesso ao primeiro andar, visto que atualmente este acesso é realizado
através de um mecanismo de plataforma (capacidade de 250 kg) considerado um pouco precário.
No estacionamento há definição de vagas para pessoas portadoras de deficiência e também para
idosos.
Também foi viabilizada a aquisição de mobiliário adequado para a condição especial de servidor
recém-ingresso do concurso MAPA2014, estando essa UJ consciente da necessidade de
atendimento de futuras demandas que possam vir a ocorrer em relação à melhoria da acessibilidade
para os servidores que por ventura venham a necessitar.
Além disso, também foi autorizado no exercício de 2014, um curso de libras para uma servidora da
área de Recepção de Amostras, de modo que possamos atender a futuros clientes com o tipo de
deficiência em tela.

28

ITEM 4 PLANEJAMENTO DA UNIDADE E RESULTADOS ALCANÇADOS
(Parte A, item 5 do Anexo II da DN TCU n.º 134, de 04/12/2013)
Não apresentamos os subitens abaixo relacionados, justificamos os motivos:
 Parte A, item 5, subitem 5.2, esta UJ não é responsável por nenhum programa/ação do PPA,
é um órgão executor)
4.1 Planejamento da Unidade
(Parte A, item 5, subitem 5.1 do Anexo II da DN TCU n.º 134, de 04/12/2013)
4.1.1 Descrição sintética dos planos estratégico, tático e operacional que orientam a
atuação da unidade
(Parte A, item 5, subitem 5.1.a do Anexo II da DN TCU n.º 134, de 04/12/2013)
O Plano estratégico dos Lanagros obedece à orientação da CGAL e foi criado através da Portaria
723/2005, tem como período de abrangência, 2010-2023

Figura 3- Mapa Estratégico criado pela CGAL para a Rede Lanagro

O Mapa Estratégico desta UJ orientam as atuações da unidade e reflete a estratégia a ser aplicada na
gestão da CGAL, Lanagros e controle da Rede de Credenciados tendo como norte o atingir o
preconizado no mesmo.
As atividades do Mapa Estratégico da Coordenação-Geral de Apoio Laboratorial - CGAL tem como
Missão:
“Promover o desenvolvimento Sustentável e a Competitividade do Agronegócio em benefício da
Sociedade Brasileira”.
A Visão para 2023 de:
“Ser referencia mundial em serviços laboratoriais agropecuários”
As perspectivas a serem perseguidas são:
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 Perspectiva do Cliente: Ser Excelente na Prestação de Serviços Laboratoriais para a Defesa
Agropecuária;
 Perspectiva da Rede Credenciada: Ser Referência em Serviços Laboratoriais Agropecuário;
 Perspectiva de Processos Internos: Ações de Pesquisa e Desenvolvimento, com Produção de
Materiais de Referência e desenvolvimento e validações de métodos. Ações nos Processos
Laboratoriais com aprimoramento e automatização dos processos laboratoriais inclusive de
credenciamento, promover ensaios de proficiência, ampliar o quantitativo de Acreditação na
ISO 17025/2005, aumentar a eficiência de controle da Rede e harmonizar procedimentos.
Ações de Articulações com entidades de referência nacional e internacionais, bem como
melhorar as comunicações com clientes e parceiros e Ações com foco na gestão e
infraestrutura;
 Perspectiva de Pessoas, Aprendizado e Crescimento: Com foco em desenvolver
competências e adequar o quadro de pessoal a demanda.
Para operacionalizar as diversas atribuições deste Plano Estratégico a UJ promoveu várias ações. Na
perspectiva de processos laboratoriais houve uma auditoria para aumento de itens de acreditação de
três escopos, em consonância com o plano estratégico estabelecido.
Já em relação à área administrativa, essa UJ trabalhou durante o exercício em tela em relação ao
mapeamento dos processos administrativos com o objetivo de padronizar as atividades e otimizar o
atendimento aos usuários internos, bem como harmonizar os processos administrativas com o
processos técnicos já em rotina de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005.
Diante disso, foi elaborado um processo com empresas de treinamento e consultoria para promover
a capacitação dos servidores administrativos, além de contemplar a área técnica oriunda do
concurso MAPA2014. Neste exercício foram realizados cursos de mapeamento de processos; boas
práticas de laboratório; indicadores de desempenho para laboratórios; auditor interno da norma ISO
17025:2005. Estes cursos atendem a grande necessidade do laboratório em otimizar o
acompanhamento através de indicadores de desempenho e mapeamento de processos. Com esses
ensinamos se espera que em 2015 tenhamos como acompanhar melhor o desempenho do
laboratório auxiliando a tomada de decisão em momento oportuno. Além disso, essa UJ buscou
promover prontamente treinamentos na ISO 17025:2005 para capacitar os novos servidores
nomeados no último trimestre de 2014, de modo que a qualidade dos laboratórios não fosse afetada.
Pelo esforço em relação a promoção de treinamentos, verifica-se a grande importância do
conhecimento, e este processo com a empresa específica que promove os cursos poderá ser revisto
no exercício de 2015 para rever o prazo de vigência, uma vez que o evento da Copa do Mundo no
Brasil atrapalhou a execução do planejamento em relação, principalmente, a dificuldade de vôos e
hospedagem na cidade de Recife.
4.1.2 Avaliação sobre os estágios de implementação do planejamento estratégico
(Parte A, item 5, subitem 5.1.b do Anexo II da DN TCU n.º 134, de 04/12/2013)
A elaboração do Plano Operativo Anual do exercício em tela contempla todos os recursos de
investimento e custeio disponibilizados pela CGAL para o ano, cabendo aos Lanagros distribuir o
valor disponibilizado por naturezas de despesas. Entretanto, percebe-se que o acompanhamento de
tal Plano precisa ser aprimorado para que os seus verdadeiros benefícios sejam sentidos na gestão.
Para o exercício de 2015 espera-se que este monitoramento seja efetuado mais efetivamente.
ANEXO B- Relatório da Programação de 2014 da Ação 20ZW

ANEXO C- Relatório da Programação de 2014 da Ação 152L
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4.1.3 Demonstração da vinculação do plano da unidade com suas competências
constitucionais, legais ou normativas e com o PPA
(Parte A, item 5, subitem 5.1.c do Anexo II da DN TCU n.º 134, DE 04/12/2013)
Enfatizamos que o Lanagro-PE está vinculado ao PPA 2012-2015 no Programa 2028 – Defesa
Agropecuária, nos seus Objetivos e iniciativas abaixo apresentadas:
Objetivo 0367: Ampliar e qualificar a oferta de serviços laboratoriais para atender a demanda na
área da Defesa Agropecuária.
Iniciativas:
0136: Ampliar a capacidade analítica da Rede Nacional de Laboratórios Agropecuários.
0137: Implantação do Sistema de Gestão Laboratorial (SISLAB).
Objetivo 0570 Assegurar a qualidade dos alimentos e bebidas por meio do aprimoramento dos
mecanismos de controle de produtos e processos visando à oferta de alimentos seguros
Iniciativas
0276: Combate á clandestinidade em produtos de origem animal.
0277: Controle de resíduos e contaminantes em produtos de origem vegetal e animal.
4.2 Informações sobre outros resultados da gestão
(Parte A, item 5, subitem 5.3 do Anexo II da DN TCU n.º 134, de 04/12/2013)
Esta UJ não tem Ações do PPA sob sua responsabilidade, pois, é um órgão executor. Por ser um
órgão desta natureza, tem suas ações norteadas pelo Plano Plurianual (PPA) do Governo Federal
PPA 2012-2015 através do Programa 2028 - Defesa Agropecuária, nos Objetivos e Iniciativas
mencionadas no item anterior.
No exercício em tela tivemos ações de manutenção e serviços que propiciam ampliar a capacidade
analítica conforme preconiza a Iniciativa 0136 (ampliar a capacidade analítica da Rede Nacional de
Laboratórios Agropecuários) do Objetivo 0367 (ampliar e qualificar a oferta de serviços
laboratoriais para atender a demanda na área de Defesa Agropecuária), onde podemos mencionar a
finalização da obra dos laboratórios de Bacteriologia e Virologia, entregue em definitivo em agosto
de 2014, que possibilitará um considerável aumento da capacidade analítica a medida que os novos
equipamentos poderão ser instalados, pois houve um aumento do espaço físico. Também a
capacidade analítica será melhorada pois a reforma possibilitou a otimização do fluxo exigido por
um Laboratório Certificado. Além disso, a finalização da obra proporcionou uma humanização dos
trabalho e a maior segurança do laboratório a medida que o acesso controlado foi implantado.
Também como fator que traz melhorias na qualificação analítica, conforme preconiza o Objetivo
0367, esta UJ vem investindo em aquisições de equipamentos de rotina e/ou melhor, tecnologia,
trazendo maior produtividade e qualidade nas atividades analíticas. Vale também mencionar que o
norte desta UJ é direcionado nas pesquisas dos modernos equipamentos que automatizam as ações e
modernizam os laboratórios.
A Iniciativa 0137(Implantação do Sistema de Gestão Laboratorial (SISLAB) do Objetivo 0367
que temos como ação a implantação do Sistema de Gestão Laboratorial- SISLAB, composto de três
sistemas informatizado, o SIGLA que gerencia as atividades desenvolvidas pelo PNRC, SISDIA
que gerencia as atividades desenvolvidas pela área de diagnóstico animal e o SAC que permitirá a
gerência dos escopos desenvolvidos pelos Laboratórios credenciados pertencentes à Rede Lanagro.
O Sistema SISLAB é de implantação e gerenciamento do órgão central, sendo os Lanagros apenas
usuários do mesmo.
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A Iniciativa 0276 (Combate á clandestinidade em produtos de origem animal) do Objetivo 0570
(Assegurar a qualidade dos alimentos e bebidas por meio do aprimoramento dos mecanismos de
controle de produtos e processos visando à oferta de alimentos seguros), foi implementado o
sistema de qualidade no laboratório de Bebidas que foi priorizado com o ingresso de novos
servidores do concurso MAPA2014.
Quanto a Iniciativa 0277 (Controle de resíduos e contaminantes em produtos de origem vegetal e
animal) do Objetivo 0570, esta UJ é executora do controle de resíduos e contaminantes em
produtos de origem animal.
Como limitações internas da unidade, podemos citar problemas de instalações físicas, deficiências
de pessoal, restrições no orçamento e nos recursos financeiros o que nos fizeram optar por
demandas emergenciais em detrimento de outras também necessárias. Em relação as instalações
físicas, no exercício de 2015 serão viabilizados vários projetos licitados em 2014, com entrega
prevista para fevereiro e março de 2015, para obras da Recepção de Amostras e Área de Apoio
(lavagem, esterilização e meio de cultura), o que melhorará a capacidade operacional e o ambiente
de trabalho dos referidos laboratórios. Quanto às deficiências de pessoal, essa UJ, principalmente a
área administrativa, ainda sente defasagem de servidores, mesmo com o ingresso dos novos
concursados. O quantitativo de vagas disponibilizadas foi insuficiente para suprir a demanda e há
grande rotatividade do cargo, principalmente em virtude do salário, o que dificulta o treinamento e
adaptação das pessoas nos cargos. Também, na área técnica o número de Técnicos e Auxiliares de
laboratório também não atende a constante evolução dos escopos a serem implantados.
4.3 Informações sobre indicadores de desempenho operacional
(Parte A, item 5, subitem 5.4 do Anexo II da DN TCU n.º 134, de 04/12/2013)
Esta UJ tem ciência da importância dos indicadores operacionais da área administrativa, e no último
trimestre do exercício foi iniciado o registro das informações necessárias para iniciar estes
processos, nos setores de informática, compras, contratos. Vislumbra-se que no primeiro
quadrimestre de 2015 estes instrumentos de avaliação estarão implantados.
Tal fato está sendo viabilizado tão somente pelo aporte da posse dos novos concursados.
Quanto aos indicadores da área técnica, estamos dando ênfase ao seguimento das diretrizes da
CGAL, responsável por sua consolidação no âmbito da rede Lanagro.
Apresentamos em anexo os três indicadores técnicos e um indicador financeiro utilizados nos
controles desta UJ:
QUADRO 5 – Quadro A.5.4 - Indicadores de Desempenho
Quadro A.5.4 – Indicadores de Desempenho
Denominação

Índice de Índice
Índice
Referência Previsto Observado

Percentual
de
Métodos
validados com 42%
relação
aos
demandados

60%

67%

Periodicidade Fórmula de Cálculo

Annual

PMV=(NMV/NMD)*100
Onde: PMV=Percentual
de Métodos Validados
NMD=número
de
métodos demandados
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Percentual
de
auditorias
internas no SGQ
do Lanagro-PE 68%
dentro
do
cronograma
estabelecido.

Percentual
de
valores de metas
físicas de provas
realizadasna pelo NA
Lanagro-PE em
relação
as
programadas
Percentual
de
recursos
utilizados
99,06%
relativamente
aos recebidos;

80%

60%

100%

0%

46%

99,27%

Semestral

Trimestral

Anual

PARP = (AR /AP) * 100
onde:
PARP
= Percentual de auditorias
realizadas
no
prazo
AR
=
auditorias
realizadas
AP=
auditorias
programadas
PVMRP=
(NPR/NPP)*100
NPR= Número de provas
realizadas
NPP= Número de provas
programadas

IUT1
=(RU/RR)*100
onde:
RU= Recursos Utilizados
RR=Recursos recebidos

Análise Crítica:
Na coluna Índice de Referência apresentamos os valores referentes as metas atingidas nos 12 meses
do exercício 2013, na coluna Índice Previsto a meta prevista para os 12 meses do exercício em tela
e na coluna de Índice Observado os valores obtidos nos 12 meses do exercício em tela.
No que diz respeito a Percentual de métodos validados com relação aos demandados-PMV
Durante o exercício 2013 houve um significativo aumento da demanda dos métodos sendo estes em
sua maioria Normalizado, ou seja de órgãos internacionalmente conhecidos e já sendo considerado
validado, mas, mesmo assim as áreas analíticas devem mostrar que são capazes de desenvolver o
método através de uma evidencia que é capaz de desenvolver o método com resultado confiável.
Esta diminuição dos percentuais de métodos validados se deve a que os laboratórios não tiveram
tempo hábil para fazer esta comprovação. De uma forma mais acentuada isto ocorreu na área de
Microbiologia de Alimentos onde podemos observar 75 métodos validados em 2012 e passaram a
serem 8 métodos validados em 2013.
Durante o exercício de 2014 a área de Microbiologia de Alimentos finalizou a verificação de
desempenho dos métodos novos introduzidos em 2013, sendo assim os 8 métodos validados do ano
de 2013 passaram no exercício de 2014 para um quantitativo de 118.
No que diz respeito ao Percentual de auditorias internas no SGQ do Lanagro-PE dentro do
cronograma estabelecido-PARP o quantitativo de 7,7% justifica-se com um exercício atípico,
devido aos interferentes não controlados pela UGQ causando alterações frequentes no Plano de
Auditorias para 2014 e o não cumprimento das auditorias planejadas, conforme:
1. Falta de Auditores Qualificados: O grande entrave ocorrido na realização de auditorias internas
se deve ao fato do atual e compacto quadro de auditores qualificados. Entrave este registrado no
Relatório de Análise Crítica de 2013 e desta forma, foi programado inserir um auditor em
treinamento por auditoria planejada (sempre que possível) com a finalidade de aumentar o quadro
de auditores internos qualificados;
2. Mudanças nas datas da Reavaliação do INMETRO: A referida avaliação do INMETRO foi
adiada duas vezes, sendo sua data inicial marcada para maio/2014, adiada para o início de agosto e
mais uma vez adiada para 25 a 29/08/14. O que justificou devido a necessidade de dedicação da
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UGQ para as áreas técnicas que receberam a avaliação RES/COI, DIA/VIR e MIC/ALI, FIQ/ALI e
ENC/EET e áreas de apoio no primeiro semestre do ano corrente, no sentido de priorizá-las para
dirimir trabalhos não conformes e melhorar procedimentos e instruções de trabalho;
3. Jogos da Copa no Brasil: Outro grande interferente foram os jogos da Copa do Mundo realizada
entre junho e julho de 2014. Sendo Recife uma das cidades sede do campeonato mundial,
impossibilitando o agendamento de cursos e consultorias, que envolveriam reservas de hotéis e
compra de passagens no referido período e implicou também em não realizar as auditorias internas,
pois existiam sempre interrupções de jornada para jogos, durante as semanas de junho e julho;
4. Atendimento as ações corretivas relativas à Reavaliação do INMETRO: Após a Reavaliação do
INMETRO a UGQ continuou com o mesmo empenho e dedicação às áreas técnicas avaliadas pelo
INMETRO, dentro do prazo de execução do Plano de Ações para sanar as Não Conformidades dos
laboratórios ENC/EET e FIQ/ALI oriundasdo Relatório de Avaliação nº 306/14 emitido pelos
avaliadores INMETRO. As evidências das ações corretivas das NCs da reavaliação (UGQ,
MIC/ALI e DIA/VIR) foram enviadas em outubro/2014 para o INMETRO e o prazo para envio das
evidências das ações corretivas das NCs da extensão de escopo terminou em 26 de novembro/2014.
Diante do exposto, é incontestável que o ponto crítico do SGQ mais afetado durante o exercício de
2014 foi a realização das auditorias interna. No quadro abaixo estão listadas as auditorias realizadas,
auditorias programadas não realizadas e respectivas justificativas/solicitação de adiamento.
AUDITORIA
REALIZADA

INTERNA

MIC /ALI (17 A 21/03/14)

JUSTIFICATIVA/SOLICITAÇÃO DE ADIAMENTO

Não Aplicável

AUDITORIAS INTERNAS
JUSTIFICATIVA
NÃO REALIZADAS
SAL/LEM

Foi elaborado um relatório referente à visita
técnica da FFA Lúcia Motta/UGQ ao setor.

LASO/PB e LDF/PB

Auditores realizaram auditoria externa em caráter
de urgência no mesmo período.

FIQ/BEV e SAL/REC II

Memos FIQ/BEV nº 044/14 e 072/14 solicitando
adiamento de auditoria para 2015.

ENC/RAI e SAL/REC

Memo ENC/RAI nº 047/14 solicitando adiamento
da auditoria devido à mudança e reforma do setor.

SAL/BIO

DIA/VIR e SAL/REC

FIQ/ALI e SAL/REC

Memo SAL/BIO nº 089/14 solicitando adiamento
da auditoria devido a uma reforma no setor.
Memo DIA/VIR nº 143/14 solicitando adiamento da
auditoria, uma vez que o laboratório estava em
fase de tratamento das NCs da reavaliação
INMETRO.
O laboratório estava em fase de tratamento das
NCs da avaliação de extensão de escopo do
INMETRO.

Figura 4 Tabela de Auditorias
Outro fator relevante para o adiamento das auditorias internas foi a preparação do Lanagro/PE para
a chegada dos novos servidores através do concurso público realizado no primeiro semestre deste
ano. A chegada do pessoal se deu apartir de outubro de 2014 e demandou uma reorganização e
atualização do SGQ nas áreas, tornando inviável a realização de auditorias internas antes da
adequação/treinamentos dos novos servidores.
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No que diz respeito ao Percentual de valores de metas físicas de provas realizadas pelo
Lanagro-PE em relação as programadas- PVMRP na coluna de índice de Referência
apresentamos NA- Não Aplicável devido ao fato de que até o exercício 2013 o Lanagro-PE definia
seus indicadores de PVMPR separado por ação 2132 (Animal) e 2136 (Vegetal). Com a união dos
PIs para LANAGROS13 a partir de 2014 o indicador passou a ser referente a todas as duas áreas.
No exercício de 2014 dois eventos contribuíram para baixar a eficácia apresentada pelo Lanagro –
PE a um valor de 46,25% quando o esperado era de 60%.
Um dos fatores foi a Copa do Mundo 2014 realizada no Brasil, que trouxe influencia na
produtividade do país durantes os meses de junho a julho e impacto no ano como um todo e
particularmente em Recife por ser sede do jogo que repercutiu diretamente nos deslocamentos e
hospedagem, bem como no de longo período de dias com expediente facultativos. Outro fator foi o
atraso na coleta da sorologia da febre aftosa onde o Programado foi de uma demanda acordada de
119.948 soros e foram encaminhados 22.300. Salientamos que a sorologia da febre aftosa teve a sua
coleta postergada e não cancelada, desta forma os insumos serão usados no período oportuno.
No que diz respeito ao Percentual de recursos utilizados relativamente aos recebidos-IUT1
neste exercício esta UJ aplicou 99,27% dos recursos recebidos. Ainda, antecipadamente, ao
visualizar a impossibilidade de aplicar o recurso em comum acordo com a CGAL descentraliza para
outra UJ, obedecendo aos trâmites pertinentes. Vale salientar a grande dedicação do setor financeiro
para atingir esta meta, principalmente devido ao grande volume de recursos recebidos no último
trimestre do ano.
Para melhor visualização acerca do acompanhamento dos indicadores da UJ apresentamos os
anexos:
ANEXO D -Percentual de métodos validados com relação aos demandados –PMV;
ANEXO E -Percentual de auditorias internas no SGQ do Lanagro-PE dentro do cronograma
estabelecido –PARP;
ANEXO F-Percentual de valores de metas físicas de provas realizadas pelo Lanagro-PE em
relação as programadas- PVMRP ;
ANEXO G – Percentual dos recursos utilizados em relação aos recebidos.
4.4 Informações sobre custos de produtos e serviços
(Parte A, Item 5, subitem 5.5 do Anexo II da DN TCU n.º 134, de 04/12/2013)
QUADRO 6 - Quadro A.5.5 – Variações de custos

Produtos/
Serviços

Total
Produzid
Custo Unitário
Custo Total de
o
2014
2014

Ensaios
78.410
realizados
Auditorias 10
realizadas

11.680.503,37
26.493,80

2013

2012

Variação
de custos
Variação % Custo unitários
Unitário
2014
com base
em 2013
2014/201 2014/201
3
2
153%
236%
+ 51,59

96,82
62,98
148,41
2.649,38 2.278,78 1.441,59 116%

184%

+370,60

Variação
de custos
unitários
2014 com
base
em
2012
+ 85,43
+ 1.207,79

Fonte: Divisão Técnica
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Análise Crítica:
Os produtos e serviços do macroprocesso finalístico considerados foram às auditorias e os ensaios
realizados pela UJ. Portanto para levantamento dos custos foram consideradas as despesas de
custeio. Os custos em material de consumo são primordialmente os reagentes, peças de contrato de
manutenção, dentre outros. Esta UJ Acreditada desde 11/04/2011 sob o nº CRL 0484 segundo os
requisitos estabelecidos na ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005, requer que todas as unidades
laboratoriais sejam atendidas e não apenas as unidades que têm escopos Acreditados, isto
progressivamente vão sendo aumentado os escopos , o que implica em aumento de despesas. Isto é
verificado principalmente nos serviços de manutenção e nas calibrações demandadas. Um ensaio
analítico necessita fundamentalmente que os equipamentos sejam mantenidos para não sofrerem
interrupção de uso e as calibrações são exigências de segurança analítica para um laboratório
acreditado.
O grande avanço tecnológico com as suas inovações pertinentes requerem equipamentos de alto
custo e com contratos indispensáveis para que os mesmo não tenham paralisações. Além disto, com
expansão de escopos de acreditação para outras unidades laboratoriais o Gestor se vê obrigado a
atender todas as unidades com a demanda dos demais.
As aquisições de Kits para a área de Diagnósticos são todos importados e também apresenta um
custo considerável e a demanda desta área está diretamente ligada ao agronegócio brasileiro com o
atendimento aos Programas de Vigilância, principalmente com os diagnósticos de febre aftosa,
mormo e vaca louca.
São fundamentais as despesas com vigilância armada, bem como vigilância eletrônica com
câmeras situadas em diversos pontos , inclusive dentro do laboratório para evitar fraudes de
amostras, processos inerentes a limpeza e conservação e de apoio ao serviço de tecnologia da
informação -TI. Esta enumeração é indispensável à análise dos custos
No que tange aos custos de auditorias os fatores que podem ser impactantes são as avaliações
realizadas através das auditorias do INMETRO cujo custo de passagem e diárias correm por conta
desta UJ, bem como auditorias de monitoramento e de credenciamento realizadas por nosso banco
de auditores qualificados para tal.
Diante do acima exposto, salientamos que todos os custos acima mencionados são norteados pelo
principio da missão do MAPA de “Promover o desenvolvimento sustentável e a competitividade do
agronegócio em beneficio da sociedade brasileira”, além de ter como visão: “Em 2023 ser
referencia mundial em serviços laboratorial agropecuário”.
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GESTÃO DE FUNDOS DO CONTEXTO DE ATUAÇÃO DA
UNIDADE
Não se aplica – a UJ não tem gestão de fundos
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ITEM 5. TÓPICOS ESPECIAIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
(Parte A, item 6 do Anexo II da DN TCU n.º 134, de 04/12/2013)
Não apresentamos os itens e subitens abaixo relacionados, justificamos os motivos:
 Parte A, item 6.1, subitem 6.1.1 e 6.1.1.1, não se aplica a esta UJ;
 Parte A, item 6.1, subitem 6.1.2.2, esta UJ não faz movimentação orçamentária externa de
créditos entre UO de órgãos distintos;
 Parte A, item 6.1, subitem 6.1.3.1, Não se aplica. Esta UJ é uma unidade gestora executora
que recebe créditos orçamentários recebidos da SDA- Secretaria de Defesa Animal (UG
130007) onde os mesmos são descentralizados pela CGOF- Coordenação Geral de
Orçamento e Finanças (UG 130101);
 Parte A, item 6.1, subitem 6.1.3.2, 6.1.3.3 e 6.1.3.4. Não se aplica. A execução das despesas
desta UJ não são créditos orçamentários recebidos diretamente da LOA e sim por
movimentação;
 Parte A, item 6.1, subitem 6.1.3.7. Este item se refere a análise crítica de todos os Quadros
do item 6.1.3., porém, para melhor esclarecimento a UJ optou, por realizar de forma pontual
Quadro a Quadro;
 Parte A, item 6.3, não houve valores por insuficiência de créditos ou recursos registrados
nas contas do passivo no SIAFI (Sistema Integrado de Administração Financeira do
Governo Federal);
 Parte A, item 6.5, subitem 6.5.3., A UJ não tem instrumentos de convênio e de contrato de
repasse;
 Parte A, item 6.5, subitem 6.5.4., não se aplica a UJ;
 Parte A, item 6.5, subitem 6.5.5. Este item se refere a análise crítica de todos os Quadros do
item 6.5, porém, para melhor esclarecimento a UJ optou, por realizar de forma pontual
Quadro a Quadro.
 Parte A, item 6.6, subitem 6.6.4. Este item se refere a análise crítica de todos os Quadros do
item 6.6, porém, para melhor esclarecimento a UJ optou, por realizar de forma pontual
Quadro a Quadro;
 Parte A, item 6.7 com seus subitens. Não se aplica a esta UJ;
 Parte A, item 6.8, com seus subitens. Não se aplica a esta UJ.
5.1 Programação e Execução das despesas
(Parte A,item 6, subitem 6.1 do Anexo II da DN TCU n.º 134, DE 04/12/2013)
5.1.1 Movimentação de Créditos Interna e Externa
(Parte A,item 6, subitem 6.1, subitem 6.1.2 do Anexo II da DN TCU n.º 134, DE
04/12/2013)
5.1.1.1– Movimentação Orçamentária Interna por Grupo de Despesa
(Parte A, ,item 6, subitem 6.1.2.1 do Anexo II da DN TCU n.º 134, DE
04/12/2013)
QUADRO 7 - Quadro A.6.1.2.1 – Movimentação Orçamentária Interna por Grupo de
Despesa
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Quadro A.6.1.2.1 – Movimentação Orçamentária Interna por Grupo de Despesa
Movimentação dentro de mesma Unidade Orçamentária entre Unidades Jurisdicionadas Distintas
UG
Origem
da
Movimentação
Concedente

130007

Despesas Correntes
Recebedora

130024

Concedidos
130007

-

Recebidos

UG
Origem
da
Movimentação
Concedente

130025

-

2 – Juros e
1 – Pessoal e
3
–
Outras
Encargos
da
Encargos Sociais
Despesas Correntes
Dívida

Classificação da ação

060587 - Inspeção e Fiscalização de Produtos de Origem
(INPANIMAL13)

-

3.745,32

060588 - Func. dos Laboratórios Nacionais Agropecuários
(LANAGROS13)

-

18.726,60

060587 - Inspeção e Fiscalização de Produtos de Origem
(INPANIMAL13)

-

12.000,00

060588 - Func. dos Laboratórios Nacionais Agropecuários
(LANAGROS13)

-

61.456,77

-

-

-

-

Despesas de Capital
Recebedora

Classificação da ação

4 – Investimentos

5 – Inversões 6 – Amortização da
Financeiras
Dívida

Concedidos

-

-

-

-

-

-

Recebidos

-

-

-

-

-

-

Movimentação entre Unidades Orçamentárias do mesmo Órgão
UG
Origem
Movimentação

Despesas Correntes

da
Concedente

Recebedora

-

Concedidos

Classificação da ação

-

2 – Juros e
1 – Pessoal e Encargos
3 – Outras Despesas
Encargos
da
Sociais
Correntes
Dívida

-

-

-

130007

130016

130007

130016

Recebidos

060563 - Fiscalização de Fertilizantes, Corretivos e
Inoculantes (FISFECOI13)
060565 - Apoio a Reestruturação e a Implementação do
Sist. Unificado de Atenção a Sanidade Agropecuária
(INSUASA13)

806,75

-

1.500,00

-

-

20.000,00

130007

130016

130007

130016

130007

130016

420013

130016

130007

130016

130002

130016

060567 - Fiscalização de Sementes e Mudas
(FISCALSEM13)
060587 - Inspeção e Fiscalização de Produtos de Origem
(INPANIMAL13)
060588 - Func. dos Laboratórios Nacionais
Agropecuários (LANAGROS13)
060589 - Operação dos Serviços Administrativos da
Secretaria de Desenvolvimento e Cooperativismo
(OPERASDC13)

1.613,50

-

6.000,00

-

-

1.465.222,92

71.568,96

-

10.265.130,88

713,90

-

-

060590 - Inspeção e Fisc. de Produtos de Origem vegetal
(IPVEGETAL13)

-

-

5.104,28

060631 - Desenvolvimento de Pessoas no Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (CAPACITA13)

5.698,03

-

5.669,02

UG
Origem
da
Movimentação
Concedente
Concedidos

Despesas de Capital
Recebedora

Classificação da ação

4 – Investimentos

5 – Inversões 6 – Amortização da
Financeiras
Dívida

-

-

-

-

-

130007

130016

075605 - Reforma, Ampliação e Modernização dos
Lanagros (MODERLAB13)

1.336.953,05

-

-

130007

130016

077689 - Reforma, Ampliação e Modernização dos
Lanagros (REFORLAB13)

38.639,61

-

-

Recebidos

-
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Análise Crítica:
Este quadro demonstra os créditos orçamentários concedidos e recebidos, por PI- Projeto Interno,
detalhados por tipo de despesas (correntes e de capital).
O montante concedido para a UG 130024 (SAF/PB) visa contribuir com o pagamento das despesas
referente à prestação de serviços de limpeza e vigilância, executados nas dependências da unidade
avançada do Lanagro/PE (SLAV-PB).
A quantia concedida para a UG 130025 (SFA/PE) é para contribuir com o pagamento de despesas
referente a fornecimento de energia elétrica para o Laboratório localizado nas dependências dessa
Superintendência.
Os valores recebidos em Despesas Correntes - Pessoal e encargos pessoais, correspondem a
despesas com pagamento de diárias a servidores e colaboradores eventuais. O PI LANAGROS13,
detentor de maior quantia, atende todos os deslocamentos realizados pelos servidores lotados neste
Laboratório de acordo com a programação demandante. O montante descrito no PI OPERASDC13
custeou pagamento de diárias em favor do superintendente da SFA/PE, atendendo solicitação do
mesmo.
O crédito mencionado no PI CAPACITA13 atendeu despesas com pagamento de diárias a
servidores para participarem de treinamentos programados pelo PAEC - Plano Anual de Educação
Continuada, o qual visa preparar os servidores para o bom desempenho das atividades executadas.
Os valores informados nos FISFECOI e FISCALSEM13 correspondem às viagens realizadas por
servidores p/ participar de reunião pertinente a áreas específicas (fiscalização e inspeção vegetal).
Esses deslocamentos são programados pela CGAL.
Na quantidade recebida em Despesas Correntes - Outras despesas correntes, destaca-se o PI próprio
dos Lanagros (LANAGROS13), onde obtivemos o maior volume de liberação. A dotação
orçamentária, para atender às despesas fixas correspondentes aos meses de novembro e dezembro
foi liberada em outros PI’s, como, INSPANIMAL e SUSAD.
A importância recebida em Despesas de capital - investimento, visa suprir as aquisições de material
permanente e realização de serviços de engenharia p/ realização de obras, reformas e elaboração de
projetos em proveito do Lanagro. Os PIs MODERLAB13 e REFORLAB13 possuem recursos na
Ação orçamentária 152L-Reforma, Aplicação e Modernização dos Laboratórios Nacionais
Agropecuários (Lanagros), com base legal na Lei nº 6.198, de 1974, Lei nº 8.171, de 1991, Lei nº
9.712, de 1998, Art. 27, inciso “I”, alínea “e” e “f”, da Lei nº 10.683, de 2003, Decreto nº 24.548,
de 1934, Decreto nº 5.741, de 2006, Decreto nº 7.127, de 2010;Portaria MAPA nº 104, de 2006.
Os valores aplicados nesta ação foram R$ 500.116,19, distribuídos nos seguintes equipamentos:
aquisição de notebooks, densímetros digitais de bancada e portáteis, sistema automático de detecção
de nitrogênio, ‘switchs’ para informática, bancadas de trabalho, câmeras fotográficas digitais
(utilizada para evidenciar problemas nos lacres das amostras), bancos, baldes de inox com tampas,
ar condicionados split, impressoras laser multifuncionais, gerador a diesel, cadeira ergonômica para
portador de necessidade especial, aparelhos e utensílios domésticos, moto bomba, estantes de aço e
mobiliário para as áreas técnica e administrativa.
Ainda vale mencionar o valor total de R$ 800.018,69, assim distribuídos: elaboração de projeto de
climatização, construção de estacionamento para carros oficiais, construção de duas casas de gases
de pequeno porte, elaboração de projetos, prestação de serviços de engenharia e serviços de
engenharia para elaboração de projetos, aquisição de elevador para o prédio da administração,
recuperação do prédio da Físico-Química e Resíduos. Deste total empenhado, R$ 41.044,80 foram
liquidados.
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Estes recursos têm acompanhamento direto da CGAL, quando a partir de março de 2014
começamos a enviar mensalmente o valor empenhado e executado por execução física e financeira
e esta informação são solicitadas à todos os Lanagros.
Estes recursos cuja orientação teve origem na CGAL as informações vêm em quadros específicos
onde são classificadas por tipo de intervenção: modernização, reforma e ampliação.
Quanto às definições dos PI’s em que são liberados os créditos Orçamentários, esclarecemos que
esta ação é definida pela CGAL - Coordenação Geral de Apoio Laboratorial, e os mesmos são
discutidos com os coordenadores em reunião.
5.1.2 Realização da Despesa
(Parte A, item 6, subitem 6.1.3, do Anexo II da DN TCU n.º 134, de 04/12/2013)
5.1.2.1 Despesas Totais por Modalidade de Contratação – Créditos de
Movimentação
(Parte A, item 6, subitem 6.1.3.5 do Anexo II da DN TCU n.º 134, de
04/12/2013)
QUADRO 8 – Quadro A.6.1.3.5 - Despesas por Modalidade de Contratação
Quadro A.6.1.3.5 – Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos de Movimentação Valores em R$ 1,00
Despesa paga
Despesa Liquidada
Modalidade de Contratação
2014
2013
2014
2013
1. Modalidade
(a+b+c+d+e+f+g)

de

a)

Convite

b)

Tomada de Preços

c)

Concorrência

d)

Pregão

e)

Concurso

Licitação

f) Consulta
g) Regime
Diferenciado
Contratações Públicas

7.263.489,07

13.434.070,80

6.439.792,02

5.444.362,41

-

-

-

-

47.560,10

138.778,11

22.074,32

41.400,89

-

-

-

-

7.215.928,97

13.295.292,69

6.417.717,70

5.402.961,52

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

de

2.

Contratações Diretas (h+i)

2.813.474,86

1.754.632,29

2.606.833,69

1.409.258,09

h)

Dispensa

1.235.156,87

1.249.700,60

1.200.391,77

1.045.019,17

1.578.317,99

504.931,69

1.406.441,92

364.238,92

i)

Inexigibilidade

3.

Regime de Execução Especial

863,10

2.016,43

863,10

2.016,43

j)

Suprimento de Fundos

863,10

2.016,43

863,10

2.016,43

4.

Pagamento de Pessoal (k+l)

80.395,84

58.454,47

80.395,84

58.454,47

-

-

-

-

80.395,84

58.454,47

80.395,84

58.454,47

3.998,70

2.446,16

3.998,70

2.446,16

10.162.221,57

15.251.620,15

9.131.883,35

6.916.537,56

k)
l)

Pagamento em Folha
Diárias

5.

Outros

6.

Total (1+2+3+4+5)

Fonte: SIAFI Operacional
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Análise Crítica:
As letras abaixo citadas dizem respeito as mesmas do conteúdo do Quadro acima:
b) Neste exercício as TOMADAS DE PREÇOS com êxito e sem alcançar sucesso foram as
seguintes:
A de nº 1 foi cancelada por falta de fornecedores que atendessem ao evento cujo valor foi R$
35.479,43 e se refere a obra de construção de duas pequenas casas de gases que perfazem uma área
de 13,31 m2;
A de nº 2 refere-se a uma obra de estacionamento no valor de R$123.668,39;
A de nº 3 teve o mesmo objeto da primeira
A de nº 4 teve o mesmo objeto da de nº 1 e 3 e o valor de R$35.374,61. Estas Tomadas de Preço de
pequeno valor financeiro são difíceis de conclusão exitosa em decorrência de poucos fornecedores
participarem, havendo um desinteresse quase que total para o evento.
A de nº 5 cujo objeto foi a reforma da área física do prédio de Físico Química de Alimentos e
Resíduos Inorgânicos no valor de R$ 253.738,14 e foi empenhada já no final deste exercício. Em
janeiro de 2015, tendo esta UJ observado inconsistências nos procedimentos da licitação, achou
conveniente submeter a apreciação da CJU, onde se encontra até a presente data.
O valor pago em Tomadas de Preços em 2014, totalizando R$ 47.560,10 refere-se a dois processos:
Número 21002.000084/2014-45 – Opuss Serviços Ltda.: obra de engenharia para a construção do
estacionamento coberto para os carros oficiais. O valor foi liquidado: R$ 25.485,78. O mesmo foi
pago no início do exercício de 2015, após a liberação do recurso financeiro.
Número 21002.000113/2012-15– RD Serviços Técnicos Ltda.: obra de engenharia para reforma e
ampliação do laboratório de virologia Lanagro/PE. Valor liquidado e pago: R$ 22.074,32, no
exercício em tela.
d) O valor de R$ 9.540.054,74 refere-se aos PREGÕES empenhados.
Deste total, R$ 2.311.358,00 foram para Consumo, e R$ 2.624.163,69 para Serviços.
Em material permanente, o valor foi de R$ 458.281,14.
Para a realização de obras foi R$ 387.237,55.
Vale mencionar o valor de R$ 3.574.106,95 para contratos que envolvem mão de obra. Os demais
valores referem-se a passagens aéreas, consultorias para o sistema de gestão da qualidade.
O valor pago foi de R$ 6.417.717,70, ficando o saldo de R$ 2.324.125,77 em restos a pagar. O
valor de restos a pagar aparentemente é alto, mas é decorrente do volume de recursos liberados no
último trimestre do ano.
O pregão na modalidade SRP é uma alternativa, considerando-se que pode ser iniciado sem a
disponibilidade do credito orçamentário. Entretanto, o processo é muito longo, devido ao rito
processual, que demanda prazos superiores aos dos pregões comuns. Mas utilizamos, quando
necessário, e por atender a sua especificidade quanto a armazenamento, esta modalidade.
Neste exercício foram realizados 55 Pregões, sendo 17 em serviços, 16 em material de consumo, 11
na modalidade de SRP- Sistema de Registro de Preços para material de consumo e 4 material
permanente, sendo 7 desertos.
h) O valor atribuído a modalidade DISPENSA foi de R$ 1.235.156,87. A dispensa é uma
ferramenta muito utilizada em decorrência do contingenciamento dos recursos financeiros, cujo
prazo para terminar foge do controle da UJ.
É feito um controle sistemático para não ultrapassar o valor estipulado pela Lei 8.666/93 e após a
CJU não mais se envolver com as análises destes processos, os cuidados foram redobrados.
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Durante o exercício foram realizados 81 Dispensas de Licitação sendo 52 Cotações Eletrônicas, 28
Dispensas sendo 17 canceladas e uma não cadastrada por um lapso na sequencia da numeração,
uma vez que o controle é realizado de forma manual.
Com este volume de recurso aplicado a carência de pessoal é impactante facilitando esta ocorrência.
Dentre o volume de recurso aplicado nesta modalidade o grande montante diz respeito a energia
elétrica.
Neste exercício houve dois serviços emergenciais, um de Processo referente a manutenção elétrica e
hidráulica e o outro a coleta de lixo.
Alternativa que leva a fazer dispensa é a realização de duas ou três Cotações Eletrônicas sem
sucesso.
i)Neste exercício houve 18 INEXIGIBILIDADES no valor total de R$ 1.659.901,26 foram
empenhados. Dentre as aquisições as de Kits para levantamento sorológico de Febre Aftosa são de
valores consideráveis, porém, é com esta atividade que o Brasil pleiteia continuar a exportação de
carne que é de grande impacto no agronegócio, pois, o Brasil é o maior exportador de carne bovina
no mundo.
Há atividades cujos processos são inexigíveis, como pagar as auditorias para avaliar a certificação
da ISO/IEC 17025:2005.
O pagamento dos ensaios de Proficiência, que é uma exigência para a comprovação de segurança
analítica frente aos organismos internacionais, é também usado esta modalidade licitatória.
Para manter os equipamentos de alta tecnologia em sua integridade foram efetuados contratos de
manutenção onde foi também utilizada esta modalidade.
j) Esta UJ a medida que foi utilizando a COTAÇÃO ELETRÔNICA foi eliminando o
Suprimento de Fundos e, este só é utilizado em extrema necessidade e com valor insignificante.
Neste exercício, em relação ao anterior, foi 60% menor.
l) A programação de DIÁRIAS obedece a convocação do órgão central, neste valor de R$
80395,84, estão incluídas três viagens ao exterior para treinamento de técnicos, auditorias para
monitoramento de laboratórios credenciados, dentre outros.
No item 5 que se refere a outros foram despesas de pagamento de taxas de licenciamento de veiculo
e ressarcimento de valores de inscrição de treinamento.
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5.1.2.2 Despesas Totais por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos de Movimentação
(Parte A,item 6, subitem 6.1.3.6 do Anexo II da DN TCU n.º 134, de 04/12/2013)
QUADRO 9 – Quadro A.6.1.3.6.- Despesas por Grupo e elemento de Despesas – Créditos de Movimentação
Quadro A.6.1.3.6 – Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos de Movimentação
DESPESAS CORRENTES
Grupos de Despesa
1. Pessoal
Nome 1º elemento de despesa
(339014 - Diária)
2º elemento de despesa
(339036 - Diária)

Empenhada
2014

Liquidada
2014

2013

Valores Pagos
2014
2013

RP não processados

2013

2014

2013

75.969,04

57.739,97

75.969,04

57.739,97

-

-

75.969,04

57.739,97

4.426,80

714,50

4.426,80

714,50

-

-

4.426,80

714,50

3º elemento de despesa

-

-

-

-

-

-

-

-

Demais elementos do grupo

-

-

-

-

-

-

-

-

1º elemento de despesa

-

-

-

-

-

-

-

-

2º elemento de despesa

-

-

-

-

-

-

-

-

3º elemento de despesa

-

-

-

-

-

-

-

-

Demais elementos do grupo

-

-

-

-

-

-

-

-

1º elemento de despesa
4.069.484,22
(339037 - Mão de obra)

3.968.197,84

3.822.733,70

3.900.436,31

246.750,52

67.761,53

3.708.828,89

3.598.361,83

2º elemento de despesa

3.803.910,13

2.700.492,19

3.375.766,64

2.176.067,11

428.143,49

524.425,08

2.942.359,64

2.005.965,54

3.567.378,11

1.749.431,14

2.288.165,06

1.016.415,42

1.279.213,05

733.015,72

1.904.693,53

912.856,39

284.738,16

191.284,70

249.645,71

145.288,19

35.092,45

45.996,51

221.681,63

126.075,57

2. Juros e Encargos da Dívida

3. Outras Despesas Correntes

(339039 - Serviço)

3º elemento de
(339030 - Consumo)

despesa

Demais elementos do grupo

DESPESAS DE CAPITAL
Grupos de Despesa

Empenhada

4. Investimentos
1º elemento de
(449051 - Obra)

2014
despesa

2º elemento de despesa
(449052 - Pernamente)

Liquidada
2013

2014

Valores Pagos

RP não Processados

2013

2014

2013

2014

2013

822.093,01

138.778,11

63.119,12

41.400,89

758.973,89

97.377,22

22.074,32

41.400,89

500.116,19

6.444.981,70

282.395,50

185.892,87

217.720,69

6.259.088,83

251.849,50

173.422,87

Fonte:SIAFI Operacional

Análise Crítica:
Este quadro apresenta o montante total da despesa que foi empenhada, liquidada e paga, demonstrando o saldo que ficou inscrito em Restos a Pagar
não processados, ou seja, o saldo do que ficou empenhado sem liquidação. Em despesas correntes, no grupo de pessoal, destacamos os valores
referentes a diárias. O montante empenhado foi totalmente liquidado e pago. No grupo outras despesas correntes:
1° elemento de despesa (339037), considerado despesas de funcionamento, foi empenhado o maior volume de recursos para despesas contratuais,
executadas mensalmente com pagamento parcelado. São despesas de: vigilância armada, limpeza e conservação, apoio administrativo e manutenção
elétrica e hidráulica. Analisando este item, verificamos que do montante empenhado foi liquidado um percentual de 93%, ficando em RP não
processados 7% destinados às despesas realizadas durante o mês de dezembro/14. Comparando com o ano de 2013, a despesa aplicada em 2014
aumentou em apenas 2%.
No 2° elemento de despesa (339039) também tivemos uma aplicação considerável de recursos visando atender as despesas contratuais com execução
parcelada (mensal). Dentre elas estão: despesas com fornecimento de energia elétrica, serviços de telefonia, fornecimento de água, manutenção e
calibração de equipamentos laboratoriais, reparos, locação de máq. copiadora, coleta e transporte de materiais, dedetização, remoção de lixo hospitalar,
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manutenção de veículos. Representando 92% (R$ 3.500.301,11) do total empenhado neste elemento
de despesa. O valor restante equivale a 8% (R$ 303.609,02), referente a empenhos do tipo
ordinário, com remessa única, sendo pago de uma só vez, correspondente a despesas como:
Pagamento de testes de proficiência, custos de transporte internacional, recarga de extintores,
calibração de termômetros, manut. de bens móveis, centrais de pontos de gases. Em razão de
realizarmos novos contratos de manutenções, no ano de 2014, este elemento de despesa teve uma
execução de 29% superior ao aplicado no ano de 2013.
O 3° elemento de despesa (339030) são as aquisições de insumos (reagentes químicos, material
biológico etc), despesas com contrato continuado (substituição de peças), água mineral, gases
nobres e material de expediente. Do numerário empenhado, 6% (R$ 217.656,23) corresponde às
despesas c/ pagamentos de contratos continuados. Devido à grande demanda de emissão de
empenhos no final do ano, em dezembro, ficou um curto prazo para os fornecedores efetuarem a
entrega dos materiais licitados, ainda dentro do exercício, culminando na inscrição desses valores
em RP não processados.
Neste exercício o volume de recursos aplicado em material de consumo foi significativamente
superior ao exercício anterior, em virtude de escassos recursos recebidos impactando em uma
demanda reprimida.
No 1° elemento (449052) de despesas de capital, o valor corresponde à aquisição de material
permanente. Devido os empenhos ser emitidos em dezembro, apenas 56,47% (R$ 282.395,50) da
despesa foram liquidadas. Ficando 43,53% (R$ 217.720,69) inscrito em RP processado. Neste
exercício esta UJ se ressentiu de pouco recurso financeiro liberado para investimento
principalmente em material permanente, o que ocasionou a não substituição de equipamentos
imprescindíveis para um melhor desempenho de algumas atividades fins.
No 2° elemento deste grupo (449051), os valores empenhados correspondem a serviços de
engenharia p/ construção do estacionamento, construção da casa de gases, ampliação do laboratório
de virologia, projetos de climatização, elevador, e outros. Considerando que a execução dos
serviços é feita em medição e grande parte dos empenhos foi emitida em dezembro, apenas 8% do
total empenhado foi liquidado, ficando um valor expressivo inscrito em restos a pagar não
processados, para serem executados durante o exercício de 2015.
Do valor geral empenhado, um percentual de 90% (R$ 11.805.906,46) foi aplicado em despesas
correntes, e 10% (R$ 1.322.209,20) em despesas de capital.
Relativamente ao montante total empenhado no exercício de 2014, devido os empenhos ser
emitidos em dezembro, apenas 77% (R$ 10.162.221,57) desta despesa foi liquidada, ficando 23%
(R$ 2.965.894,09) inscrito em RP processado.
Vale ressaltar que devido ao crédito orçamentário ter sido liberado, em sua maioria, no último
trimestre, um expressivo volume de empenhos foi emitido no final do ano, meses de novembro e
dezembro, o que culminou na representação de grande parte das despesas inscritas em RP não
Processados (RP 2.965.894,09), a serem executados durante o exercício de vindouro (2015).
Um fator que ocorre todos os anos continua se repetindo, é a liberação de recursos no ultimo
trimestre do ano onde toda a área administrativa se ver diante de acumulo de serviço para a
aplicação do recurso liberado, por serem todas as aquisições indispensáveis ao melhor
funcionamento, caso evidenciado na aquisição de imobiliário.
5.2 Despesas com ações de publicidade e propaganda
(Parte A, item 6 , subitem 6.2 do Anexo II da DN TCU n.º 134, 04/12/2013)
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QUADRO 10– Quadro A.6.2 - Despesas com Publicidade
Publicidade

Programa/Ação orçamentária

Valores
empenhados

Valores
pagos

-

----------------------

-

Institucional

20609202820zw0001
060588 - LANAGROS13

46.275,80

20125202820zx0001
060587 - INPANIMAL13

7.229,17

41.714,19

Legal

Mercadológica
Utilidade
pública

-

----------------------

-

-

----------------------

-

-

Fonte:SIAFI Operacional

Análise Crítica
Esta UJ utiliza os serviços da Empresa Brasil de Comunicação SA para publicação legal em jornais
de grande circulação para divulgar os avisos e extratos de Licitação. E, a Imprensa Nacional é
utilizada para prestações de serviços de publicações de extratos de editais, contratos, aditivos,
portarias e outras publicações que se fizerem necessárias.
5.3 Movimentação e os saldos de restos a pagar de exercícios anteriores
(Parte A, item 6, subitem 6.4 do Anexo II da DN TCU n.º 134, DE 04/12/2013)
QUADRO 11 – Quadro A.6.4 – Restos a pagar inscritos em Exercícios Anteriores
Restos a Pagar não Processados

Ano
de Montante
Inscrição
01/01/2014

Pagamento

2013

7.727.664,89

7.035.848,99

2012

178.127,57

178.127,57

Cancelamento

Saldo a pagar
31/12/2014

491.714,50

200.101,40

0,00

0,00

...

-

Restos a Pagar Processados

Ano
de Montante
Inscrição
01/01/2014
2013
2012

607.417,70

Pagamento
606.846,97

6.012,59 0,00

...

Cancelamento

Saldo a pagar
31/12/2014

570,73 0,00
6.012,59 0,00
-

Fonte: SIAFI Operacional
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Análise Crítica
O montante apresentado no ano de 2013 no item de Restos a Pagar não Processados, corresponde as
despesas empenhadas mas não liquidadas dentro do exercício financeiro, ou seja, até 31 de
dezembro do ano acima mencionado, sendo inscritas em Restos a pagar não processados para serem
executadas durante o exercício de 2014.
Do total inscrito em RP não processado executamos/pagamos um percentual de 91,05% . O valor
cancelado refere-se a empenhos cujos fornecedores não cumpriram com a entrega dos materiais
licitados e valores de contratos continuados que o valor real da despesa foi inferior ao estimado.
Diante do volume de cancelamentos de empenhos inscritos em RP, esta UJ, determinou para 2015
os meses que serão discutidos com os setores pertinentes (Anexo H), a análise destes recursos para
fazer os ajustes necessários ao melhor remanejamento dos mesmos visando viabilizar sua aplicação
em momentos oportunos ao longo do ano. O setor financeiro já faz uma planilha semanal com
todos os registros necessários a uma tomada de decisão, o que se faz necessário é a otimização da
análise da mesma.
O montante registrado em saldo a pagar 31/12/2014, corresponde as despesas que foram liquidadas
e não foram pagas onde as mesmas, no ano vindouro, serão reinscritas em Restos a Pagar, sendo
uma quantia de R$ 120.793,00 em RP Processados a pagar e um valor de R$ 79.308,40 em Restos a
Pagar não Processados.
O valor inscrito em Restos a Pagar não Processados, apontado no ano de inscrição 2012, foi
totalmente executado.
O montante apresentado no ano de 2013 no item de Restos a Pagar Processados corresponde às
despesas que foram empenhadas, liquidadas e não foram pagas, pelo motivo de falta de recursos
financeiros e também em razão de algumas faturas ter a forma de pagamento parcelada. Em
31/12/2014, não havia saldo a pagar, sendo a despesa integralmente executada.
5.4 Transferências de Recursos
(Parte A, item 6.5 do Anexo II da DN TCU n.º 134, DE 04/12/2013)
5.4.1 Relação dos Instrumentos de Transferência Vigentes no Exercício
(Parte A, item 6.5, subitem 6.5.1 do Anexo II da DN TCU n.º 134, DE 04/12/2013)

Quadro A.6.5.1 – Caracterização dos instrumentos de transferências vigentes no
exercício de referência
QUADRO 12 -
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Quadro A.6.5.1 – Caracterização dos instrumentos de transferências vigentes no exercício de
referência 48
Unidade Concedente ou Contratante
Nome: LABORATÓRIO NACIONAL AGROPECUÁRIO EM PERNEMBUCO - LANAGRO / PE
CNPJ: 00.396.895/00071-38

UG/GESTÃO: 130016/ 00001

Informações sobre as Transferências
Valores Pactuados
Moda Nº
do
Beneficiário
lidade instrumento
Global

Contrapa No
rtida
Exercício

72.000,00

3

1

UG 130025

3

2

UG 130025 1.471,11

3

3

UG 130024 22.471,92

-

Vigência

Valores Repassados

Acumulado
até
o Início
Exercício

72.000,00

-

1.456,77

-

22.471,92

-

17/01/2014
10/02/2014

Fim

Sit.

31/12/2014 4
31/12/2014 4

12/02/2014 31/02/2014 4

LEGENDA
Modalidade:

Situação da Transferência:

1 - Convênio

1 - Adimplente

2 - Contrato de Repasse

2 - Inadimplente

3 - Termo de Cooperação

3 - Inadimplência Suspensa

4 - Termo de Compromisso

4 - Concluído
5 - Excluído
6 - Rescindido
7 - Arquivado

Fonte: SIOR - Sistema de Informação Orçamentárias e Financeiras

ANÁLISE CRÍTICA
Ao apresentar os valores transferidos vigentes no exercício de 2014, o quadro demonstra que os três
instrumentos utilizados foram na modalidade Termo de Cooperação para Descentralização, sendo
um deles destinado à UG 130024 (SFA/PB), E os outros dois à UG 130025 (SFA/PE). A vigência
dos três Instrumentos foi até 31/12/2014, sendo todos devidamente concluídos.
O montante concedido para a UG 130024 (SAF/PB) visa contribuir com o pagamento das despesas
referente à prestação de serviços de limpeza e vigilância, executados nas dependências da unidade
avançada do Lanagro/PE (SLAV-PB).
A quantia concedida para a UG 130025 (SFA/PE) é para contribuir com o pagamento de despesas
referente a fornecimento de energia elétrica para a unidade II do Lanagro/PE (laboratórios de
fertilizantes, bebidas/vinagres e sementes), localizado nas dependências dessa Superintendência e o
valor correpondente, para a mesma UG, cujo valor é R$ 1.471,00 diz respeito ao compartilhamento
de valor atribuído a Taxa de limpeza Publica e chamamos de compartilhado porque pagamos um
percentual de 10% do valor total da taxa.
Esta UJ se sente comprometida em repassar estes recursos em decorrência de apresentar
laboratórios situados na estrutura física dos mesmos.
Este Termo de Cooperação para Descentralização é um formulário criado pela Portaria Conjunta nº
8 dos Secretários Executivos dos Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão, da fazenda e
da Controladoria Geral da União, datada de 07 de novembro de 2012 e que embasa a transferência
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de recursos para as Superintendências onde o Lanagro possui unidades laboratoriais
descentralizadas e no nosso caso nos estados de Pernambuco e Paraíba.

ANEXO P - Portaria Conjunta nº 8 dos Secretários Executivos dos Ministérios do
Planejamento, Orçamento e Gestão, da fazenda e da Controladoria Geral da União, datada de
07 de novembro de 2012

5.4.2 Quantidade de Instrumentos de Transferências Celebrados e Valores
Repassados nos Três Últimos Exercícios
(Parte A, item 6, subitem 6.5.2 do Anexo II da DN TCU n.º 134, DE 04/12/2013)
QUADRO 13 - Quadro A.6.5.2 – Resumo dos instrumentos celebrados pela UJ nos três
últimos exercícios
Unidade Concedente ou Contratante
LABORATÓRIO NACIONAL AGROPECUÁRIO EM
Nome:
PERNEMBUCO - LANAGRO / PE
CNPJ:

00.396.895/00071-38

UG/GESTÃO:

130016/ 00001

Modalidade

Quantidade de
Instrumentos
Celebrados em
Cada Exercício
2014 2013 2012

Convênio

-

-

-

-

-

-

Contrato de Repasse

-

-

-

-

-

-

Termo de Cooperação

3

4

-

Termo de Compromisso

-

-

-

-

-

-

Totais

3

4

-

-

-

-

Montantes Repassados em Cada
Exercício, Independentemente do
ano de Celebração do Instrumento
(em R$ 1,00)
2014
2013
2012

95.928,69

102.571,29

-

Fonte: SIOR - Sistema de Informação Orçamentárias e Financeiras

Análise Crítica
Em análise dos últimos três anos, podemos constatar que em 2012 não houve transferência de
recursos através de Termo de Cooperação. Em 2013 foram pactuados quatro Termos de
Cooperação, no total de R$ 102.571,29; e em 2014 foram pactuados três Termos de Cooperação, no
total de R$ 95.928,69.
5.5 Suprimento de Fundos
(Parte A,item 6. subitem item 6.5 do Anexo II da DN TCU n.º 134, DE 04/12/2013)
5.5.1 Concessão de Suprimento de Fundos
(Parte A,item 6, subitem 6.6.1 do Anexo II da DN TCU n.º 134, DE 04/12/2013)
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QUADRO 14

- Quadro A.6.6.1 – Concessão de suprimento de fundos

Quadro A.6.6.1 – Concessão de suprimento de fundos
Meio de Concessão
Unidade Gestora (UG) do
SIAFI
Conta Tipo B
Exercício
Financeiro
Valor
Código
Nome ou Sigla
Quantidade
Total

Cartão de Pagamento do
Governo Federal
Quantidade

Valor Total

Valor
do
maior limite
individual
concedido

2014

130016

LANAGRO/PE -

-

1

863,10

6.000,00

2013

130016

LANAGRO/PE -

-

2

2.016,43

8.000,00

2012

130016

LANAGRO/PE -

-

8

6.123,99

8.000,00

Fontes: SIAFI; Auto atendimento do Banco do Brasil

Análise Crítica
As compras realizadas através de suprimento de fundos foram despesas de pequeno vulto, no valor
total de R$ 863,10 concedido a 01(um) suprido, a servidora Vânia Lúcia de Assis Santana, visando
suprir as necessidades da área técnica deste Lanagro/PE,
Estas aquisições, pelo próprio valor acima exposto, são de pequeno vulto e aconteceram devido a
demora de processos licitatórios e o controle de estoque onde se supunha ser suficiente, com o
aumento da demanda, a única solução para o Laboratório não parar a análise objeto da aquisição, foi
utilizar esta ferramenta.
Nos últimos 5 anos reduzimos em quase 100% as compras realizadas através de suprimento de
fundos, buscando atender as demandas utilizando o procedimento licitatório cabível.
Esta UG não concedeu suprimento para a realização de despesas com a utilização da Conta Tipo B.
Apenas cartão de Pagamento do Governo Federal- CPGF.
5.5.2 Utilização de Suprimento de Fundos
(Parte A, item 6, subitem 6.6.2 do Anexo II da DN TCU n.º 134, DE 04/12/2013)
QUADRO 15

-Quadro A.6.6.2 – Utilização de suprimento de fundos
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Quadro A.6.6.2 – Utilização de suprimento de fundos
Cartão de Pagamento do Governo Federal

Unidade Gestora (UG) do
Conta Tipo B
SIAFI

Saque

Exercício
Código

Nome ou Sigla

Quantidade

Valor
Quantidade
Total

Fatura
Valor
dos
Saques
(a)

2014

130016 LANAGRO/PE

-

-

-

-

2013

130016 LANAGRO/PE

-

-

-

-

Valor das Total
(a+b)
Faturas
(b)

863,10

863,10

2.016,43

2.016,43

Fontes: SIAFI / Auto atendimento do Banco do Brasil

Análise Crítica
As despesas feitas com suprimento de fundos foram realizadas por intermédio do Cartão de
Pagamento do Governo Federal – CPGF, em fatura, não havendo saques efetuados.
Esta UG não utilizou despesas com suprimento na modalidade de Conta Tipo B.
5.5.3 Classificação dos Gastos com Suprimento de Fundos
(Parte A, item 6 , subitem 6.6.3 do Anexo II da DN TCU n.º 134, DE 04/12/2013)
QUADRO 16- Quadro A.6.6.3 – Classificação dos gastos com suprimento de fundos no
exercício de referência
Quadro A.6.6.3 – Classificação dos gastos com suprimento de fundos no exercício de referência
Unidade Gestora (UG) do SIAFI

Classificação do Objeto Gasto

Código

Elemento de Despesa

130016

Nome ou Sigla

LANAGRO/PE

339030

Subitem da Despesa

Total

4

196,00

11

116,40

35

175,00

36

244,10

40

131,60

Fonte: SIAFI / Auto atendimento do Banco do Brasil

Análise Crítica
O quadro demonstra que o tipo de despesa atendida por Suprimento de Fundos correspondeu apenas
a Material de Consumo, sendo os valores distribuídos nos subitens descritos a seguir: R$ 196,00
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para o subitem 4 (Gás e outros materiais engarrafados); R$ 116,40 para o subitem 11 (Material
Químico); R$ 175,00 para o subitem 35 (Material Laboratorial); R$ 244,10 para o subitem 36
(Material Hospitalar); R$ 131,60 para o subitem 40 (Material Biológico). Totalizando portanto R$
863,10.
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ITEM 6 GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS
RELACIONADOS
(Parte A, item 7 do Anexo II da DN TCU n.º 134, DE 04/12/2013)

6.1 Estrutura de pessoal da unidade
(Parte A,item 7, subitem 7.1 do Anexo II da DN TCU n.º 134, DE 04/12/2013)

6.1.1 Demonstração e Distribuição da Força de Trabalho à Disposição da Unidade
Jurisdicionada
(Parte A,item 7, subitem 7.1.1 do Anexo II da DN TCU n.º 134, DE 04/12/2013)
Neste subitem apresentamos: Quadro 7..1.1.1; Quadro 7.1.1.2 e o Quadro 7.1.1.3.
Estes se referem a demonstração e distribuição da força de trabalho da unidade, correspondente aos
conteúdos dispostos nas alíneas “a”, “b” e “c” do item 7.1 da DN 134/2013.
QUADRO 17 - Quadro A.7.1.1.1 – Força de Trabalho da UJ
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Quadro A.7.1.1.1 – Força de Trabalho da UJ
Tipologias dos Cargos

Ingressos Egressos
no
no
Autorizada Efetiva Exercício Exercício

1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2)

119

119

55

5

1.2. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)

119

119

55

5

1.2.1.

Servidores de carreira vinculada ao órgão

92

92

55

5

1.2.2.

Servidores de carreira em exercício descentralizado

1.2.3.

Servidores de carreira em exercício provisório

1.2.4.

Servidores requisitados de outros órgãos e esferas

27

27

2

2

Lotação

1.1. Membros de poder e agentes políticos

2. Servidores com Contratos Temporários
3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública
4. Total de Servidores (1+2+3)

121
121
55
5
Fonte: Dados fornecidos pela SFA/PE - Boletim de Pessoal e Diário Oficial da União.
Ingressos: Remoção à pedido Lindomário Barros de Oliveira (Boletim de Pessoal nº 02, de 20/01/2014)
Ingressos: Remoção à pedido Katarina Mendonça Ribeiro Frosi (Boletim de Pessoal nº 23, de 20/08/2014)
Ingresso: Remoção a Pedido Esequiel da Silva Araujo - Remoção a Pedido, Boletim de Pessoal nº 34,
10/12/14.
Ingresso: Remoção a Pedido Leandro O. dos Santos - Remoção a Pedido, Boletim de Pessoal nº 34, 10/12/14.
Egressos: Remoção à pedido Jose Airton Macaio da Silva(Boletim de Pessoal nº 07, de 10/03/2014)
Egressos: Remoção à pedido Bruno Parente Lima (Boletim de Pessoal nº 23, de 20/08/2014)
Portaria Concurso MAPA, DOU 03/10/2014 No- 973 - Art. 1o Nomear, de acordo com o inciso I do art. 9o e art. 10 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de
1990, os candidatos aprovados no concurso público efetivos regido pelo Edital no 01, de 2014, para os cargos efetivos das carreiras de Fiscal Federal
Agropecuário e de Atividades Técnicas de Fiscalização do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo - PGPE afetos ao MAPA, conforme o Anexo I desta
Portaria.
Fonte: Dados fornecidos pela SFA/PE - Boletim de Pessoal e Diário Oficial da União.
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ANÁLISE CRÍTICA
Conforme pode ser verificado neste Quadro, o total soma um montante de 121 (cento e vinte um)
servidores lotados nesta UJ. Entretanto, destes, 24 (vinte e quatro) são da CONAB, e tem um perfil
um pouco aquém das necessidades desta UJ por apresentar faixa etária avançada, grau de
escolaridade limitado, e saúde debilitada em decorrência da idade e a cada ano esta deficiência se
acentua. O mesmo reflete também para o colaborador da CHESF, que exerce a função de Pedreiro
que se encontra afastado das suas funções devido a um problema de saúde desde junho de 2014,
sem previsão de volta às atividades. Em relação a este servidor da CHESF, essa UJ vem se
deparando mensalmente com um impasse em relação ao custeio das despesas médicas que estão
sendo cobradas, sendo que as mesmas apresentam valores exorbitantes (entre sessenta e cento e
cinqüenta mil reais) e estão fora da alçada de responsabilidade de pagamento do Lanagro-PE, que
inclui somente o valor correspondente aos salários e encargos sociais do empregado (em média
quatro mil quinhentos reais) que se encontra a disposição dessa UJ. Como medida provisória, antes
de resolvermos em definitivo a questão, estamos devolvendo mensalmente as faturas à CHESF para
que a mesma resolva as pendências de pagamento do servidor, pois a esta UJ não compete tal
pagamento. Estamos estudando os procedimentos para devolução em definitivo do servidor à sua
empresa de origem (CHESF).
Vale mencionar, que o problema de carência de pessoal era tão gritante que essa UJ se viu na
obrigação de aceitar servidores com as características acima explanadas.
Ainda contamos com dois servidores do Ministério da Integração Nacional que colaboram de
sobremaneira, cada um em sua área de atuação, para o bom funcionamento do órgão.
Os servidores sem vínculo com a administração pública constituem dois servidores que
desenvolvem suas atividades a contento uma frente ao financeiro e outro frente ao Setor de
Compras.
No ano de 2014 houve a entrada dos servidores nomeados no último concurso, o que diminuiu de
sobremaneira os problemas relacionados à falta de servidores. Do concurso contamos com a entrada
de 11 (onze) auxiliares de laboratório, 22 (vinte e dois) técnicos de laboratório, 10 (dez) agentes
administrativos e 9 (nove) fiscais federais agropecuários, além de 4(quatro) fiscais federais
agropecuários de remoção já mencionados anteriormente. Entretanto, esse número é insuficiente
para suprir a demanda dessa UJ, em destaque para a área administrativa, que foi beneficiada com
apenas dez servidores. Destacamos que o salário dos agentes administrativos é considerado baixo
para a média de mercado e, por ser concurso com uma grande demanda de candidatos, o nível dos
aprovados e nomeados foi o adequado para o nível que se encontra a gestão pública. No entanto,
não há incentivos para permanência dos concursados e, deste total de dez ingressos, já na ocasião da
posse os mesmos informaram e evidenciaram o êxito em concursos com condições mais atrativas,
sendo que 60% dos concursados já estão na iminência de deixar essa UJ, o que deverá ocorrer no
primeiro trimestre de 2015.
QUADRO 18 - Quadro A.7.1.1.2 – Distribuição da Lotação Efetiva
Quadro A.7.1.1.2 – Distribuição da Lotação Efetiva
Tipologias dos Cargos

Lotação Efetiva
Área Meio

Área Fim

1. Servidores de Carreira (1.1)

43

75

1.1. Servidores de Carreira (1.1.2+1.1.3+1.1.4+1.1.5)

43

75

1.1.2.

Servidores de carreira vinculada ao órgão

21

73

1.1.3.

Servidores de carreira em exercício descentralizado

57

1.1.4.

Servidores de carreira em exercício provisório

1.1.5.

Servidores requisitados de outros órgãos e esferas

26

1

2. Servidores com Contratos Temporários
3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública
4. Total de Servidores (1+2+3)

3
46

75

Fonte SGP da SF-PE

ANÁLISE CRÍTICA
Dos setenta e três servidores de carreira da área fim desta UJ, oito atendem as condições de
aposentadoria. Em relação a carreira de Fiscal Federal Agropecuário, dos trinta e dois servidores
atuais, apenas dezoito constituem uma força de trabalho no horizonte superior a dez anos.
Considerando a evolução do laboratório com o aumento de escopos, sua abrangência, o tempo
demandado para treinamento, monitoramento de auditorias técnicas externas indispensáveis aos
laboratórios credenciados. Em relação às demais carreiras que constituem a área fim, dos trinta e
cinco servidores, quatro atendem condições de aposentaria.
Já em relação a área meio, dos dezenove servidores de carreira, seis atendem as condições de
aposentadoria. O concurso MAPA 2014, que tem vigência de dois anos, faz-se necessário que sejam
nomeados novos servidores tanto administrativos quanto técnicos. Na área administrativa faz-se
mister com urgência, pois do último concurso MAPA2014 foram aprovadas dez vagas, número
insuficiente para atender a demanda desta UJ. O universo de atividades administrativas deste
laboratório é imenso, desta forma, atender a demanda de aquisições, serviços, controle exigido pela
moderna gestão pública, requer servidores concursados, pois além da competência exigida no
concurso.
Devido ao universo de atividades com uso de TI, esta UJ não deve ficar com força de trabalho
totalmente terceirizada na área em tela. Somos de opinião que a gestão de TI deve ser de servidor
do quadro.
QUADRO 19- Quadro A.7.1.1.3 – Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e
funções gratificadas da UJ
Quadro A.7.1.1.3 – Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UJ
Ingressos
Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções Lotação
no
Gratificadas
Autorizada Efetiva
Exercício
1. Cargos em Comissão
5
5
0

Egressos
no
Exercício
0

1.1. Cargos Natureza Especial
1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior

5

5

1.2.1.

Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão

1

1

1.2.2.

Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado

1.2.3.

Servidores de Outros Órgãos e Esferas

1

1

1.2.4.

Sem Vínculo

2

2

1.2.5.

Aposentados

1

1

2. Funções Gratificadas

6

6

2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão

6

6

11

11

0

0

0

0

0

0

2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado
2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas
3. Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)
Fonte: SFA/PE - Ficha Financeira
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ANÁLISE CRÍTICA
Esta UJ registra um número insignificante de cargos em comissão, onde atividades de grande ponta
como pregoeiro, responsáveis pela área de informática, contratos, recursos humanos não são
contemplados. Onde a carência é maior em cargos referentes a Direção de Assessoramento
Superior.
A Função Gratificada-FG1, apesar de baixo valor, poderia ser em maior número para compensar os
servidores administrativos que possuem responsabilidades em cargo de chefia e o salário é o
principal responsável pelo egresso dos mesmos que passaram em outros concursos e assumem
postos de trabalho com carga horária 50% menor e mesma remuneração.
6.1.2 Qualificação e capacitação da Força de Trabalho
(Parte A,item 7, subitem 7.1.2 do Anexo II da DN TCU n.º 134, de 04/12/2013)
O nível de escolaridade dos servidores já era considerado elevado e neste final de exercício com o
ingresso dos concursados, este nível permanece em um patamar satisfatório pois dos cinquenta e
quatro ingressos, onze servidores possuem títulos acadêmicos de mestrado e/ou doutorado, ou seja,
em torno de 25%.
Em se tratando de uma UJ com especificidade em laboratório, esta capacitação é indispensável para
um processo tão específico.
Essa UJ considera de maior importância a atualização de seu corpo técnico e administrativo e não
mede esforços para promover a participação do mesmo em cursos e treinamentos específicos que
irão enriquecer a execução das atividades.
Todos os servidores que participam de treinamentos são obrigados a multiplicar o conhecimento
adquirido e este treinamento é sempre dirigido ao publico alvo. A UGQ estabeleceu um cronograma
mensal para cada laboratório expor o seu trabalho objetivando que as demais áreas da UJ conheçam
suas atividades.
Em relação a demanda para cursos administrativos, é indispensável o aprimoramento destes eventos
para capacitar os servidores ingressos, uma vez que se constata que a oferta não é sistemática. O
MAPA possui um programa chamado PAEC que não atende a parte técnica, porem atende bem a
parte administrativa. No entanto está havendo reuniões no órgão central para
melhor
aproveitamento deste programa uma vez que é importante ter um programa para atender a área
específica de treinamento A seguir apresentamos em ermos numéricos os treinamentos realizados
no exercício em tela.
ANEXO H – TREINAMENTO

6.1.3 - Custo de Pessoal da UJ
(Parte A, item 7, subitem 7.1.3 do Anexo II da DN TCU n.º 134, de 04/12/2013)
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QUADRO 20 – Quadro A.7.1.3 -CUSTOS DO PESSOAL
Quadro A.7.1.3 – Custos do pessoal
Despesas Variáveis
Tipologias/
Exercícios

Vencimentos
e Vantagens Retribuições
Fixas

Gratificações

Adicionais

Benefícios
Demais
Assistenciais e Despesas
Indenizações
Previdenciários Variáveis

Membros de poder e agentes políticos
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercícios 2014 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 0,00
Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade jurisdicionada
1.487.068,99 273.580,15
231.876,96
Exercícios 2014 5.579.742,25 17.383,03
1.242.465,59 199.315,41
203.735,24
2013 5.331.831,46 27.496,78
Servidores de carreira SEM VÍNCULO com o órgão da unidade jurisdicionada
0,00
12.057,12
66.328,05
0,00
Exercícios 2014 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 0,00
Servidores SEM VÍNCULO com a administração pública (exceto temporários)
0,00
14.358,08
3.689,76
13.428,00
Exercícios 2014 106.105,44
209.059,94
17.837,61
18.150,99
8.780,68
14.768,88
2013
Servidores cedidos com ônus
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercícios 2014 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013
Servidores com contrato temporário
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercícios 2014 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013
Fonte: Ficha Financeira dos servidores Exercício 2014

Despesas de
Decisões
Exercícios
Judiciais
Anteriores

Total

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

351.389,05
435.024,53

522,88
11.713,00

0,00
12.818,83

156.533,00
165.862,46

8.098.096,31
7.630.263,30

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

78.385,17
0,00

4.379,22
18.223,34

0,00
51,90

0,00
2.942,10

0,00
0,00

141.960,50
289.815,44

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
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Análise Crítica:
Os dados desta tabela são oriundos de fichas financeiras dos servidores , cujo arquivamento
é de responsabilidade da Secção de Recursos Humanos da SFA-PE , uma vez que esta UJ não
possui o setor de recursos humanos implantado, por deficiência de quantitativo de pessoal
concursado para exercer esta função. Esta situação é comum a todos os Laboratórios Oficiais da
Rede Lanagro.
Esta UJ apresenta um setor de Apoio as atividades da SFA-PE pertinente a este tema, onde este
Lanagro desempenha as atividades de controle de freguencia dos servidores, programação de férias,
registro de treinamentos, controle de servidores que trabalham em horários fora do expediente,
dentre outros.
Salientamos que os valores apresentados na referida tabela são de responsabilidade da SFA-PE,
desta forma não compete a UJ nenhuma analise dos mesmos.
6.1.4 Irregularidades na área de pessoal
(Parte A, item 7, subitem 7.1.4 do Anexo II da DN TCU n.º 134, de 04/12/2013)
6.1.4.1 Acumulação Indevida de Cargos, Funções e Empregos Público
(Parte A,item 7, subitem 7.1.4.1 do Anexo II da DN TCU n.º 134, de
04/12/2013)
Esta UJ apresenta como controle interno, para acompanhar esta finalidade, um formulário já
utilizado desde 2012. Esta pesquisa é realizada semestralmente através da solicitação do
preenchimento de Formulário da ASGP. A informação atual é que não consta nenhum servidor
com acumulo irregular de cargos.
ANEXO I - Formulário de acúmulo de cargos
6.1.4.2 Terceirização Irregular de Cargos
(Parte A, item 7, subitem 7.1.4.2 do Anexo II da DN TCU n.º 134, de
04/12/2013)
QUADRO 21- Quadro A.7.1.4.2 – Cargos e atividades inerentes a categorias funcionais do
plano de cargos da unidade jurisdicionada
Quadro A.7.1.4.2 – Cargos e atividades inerentes a categorias funcionais do plano de cargos da unidade
jurisdicionada
Quantidade no Final do
Descrição dos Cargos e Atividades do Plano de Cargos
Ingressos Egressos
Exercício
do Órgão em que há Ocorrência de Servidores
no
no
Terceirizados
Exercício Exercício
2014
2013
2012
FFA

0

2

2

0

0

Eng. Agrônomo-FFA

0

1

0

0

0

Químico-FFA
Medicina Veterinária

0

0

1

0

0

0

5

5

0

0

Técnico de Laboratório

0

23

21

1

0

Análise Crítica da Situação da Terceirização no Órgão
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Os cargos descritos nos quadro dizem respeito ao contrato de prestação de serviços técnicos especializados,
celebrado entre a União Federal por intermédio do MAPA em Brasília e a FUNDEPAG de Pesquisa do Agronegócio
/ FUNDEPAG, através do contrato 221011045/2008, gerenciado pelo órgão central em Brasília.
Por meio deste contrato, existiam serviços prestados por Assistentes de laboratório e Analistas de Laboratório que se
confundiam com algumas atividades do plano de cargos do órgão (Auxiliar de Laboratório, Técnico de Laboratório e
Fiscal Federal Agropecuário). Em 13/03/2014 foi publicado o Decreto 8.205/2013, estabelecendo as atribuições de
algumas carreiras no âmbito do MAPA, como Técnicos de Laboratório e Auxiliares de Laboratório. Tais atribuições,
até o momento eram inexistentes no âmbito do MAPA, dificultando a atuação desses profissionais e dificultando
qualquer avaliação sobre terceirização indevida. De toda maneira, o citado contrato com a Fundepag já está
encerrado desde 30 de novembro de 2014.
Várias solicitações desta Coordenação foram encaminhadas aos gestores de MAPA em Brasília no sentido de
viabilizar a realização de concursos e comunicados do órgão central foram recebidas, dentre estes, temos:
 Mem. 467/2012-COORDENAÇÃO/LANAGRO-PE,datado de 18 de setembro de 2012, solicitação de
realização de Concurso Público da área técnica e administrativa.
 Mem.530/2012-COORDENAÇÃO/LANAGRO-PE, datado de 29/10/2012 que trata encaminhamento de
demanda de Fiscais federais para a realização de concurso publico;
 Memorando Circular nº029/2012/GAB/CGAL datado de 16 outubro de 2012, que trata do levantamento da
necessidade de preenchimento de cargos vagos de Fiscais Federal Agropecuário mediante concurso publico
para lotação na CGAL e nos Lanagros;
 Memorando 347/2012 /GAB/CGAL datado de 24/09/2012 que trata do encaminhamento da demanda de
servidores a serem contratados mediante concurso publico objetivando a substituição daprestação de
serviços e de postos de trabalhos terceirizados nos Lanagros e na CGAL
 Memorando 258/2012 – CGAL- Demanda de servidores a serem contratados mediante realização de
concurso publico.
Fonte:setor ASGP do Lanagro-PE

6.1.5. Riscos identificados na gestão de pessoas
(Parte A,item 7, subitem 7.1.5 do Anexo II da DN TCU n.º 134, DE 04/12/2013)
Após solicitações veementes ao órgão central de Brasília, o esperado concurso público que
abrangeu as áreas técnicas e administrativas ocorreu em abril do exercício em tela. O ingresso dos
aprovados ocorreu com êxito, onde já se verifica o grau de competência dos servidores ingressos.
No entanto, o baixo salário da área administrativa R$ 2.800,00 com pessoal jovem e alto nível
escolar (todos os que ingressaram possuem nível superior) não os estimulam a permanecer no
cargo. Ressaltamos que todos desempenham as tarefas com competência, porém cerca de 60% já
estão na iminência de sair para outros órgãos.
Outro risco é a não disponibilização de outros cargos para a área administrativa dessa UJ como
administrador, engenheiro civil e elétrico, contador, área de informática e outros cargos necessários
à modernização e melhoria dos controles internos existentes.
6.1.6- Indicadores Gerenciais sobre Recursos Humanos
(Parte A, item 7, subitem 7.1.6 do Anexo II da DN TCU n.º 134, DE 04/12/2013)
A gestão de recursos humanos não é de responsabilidade dessa UJ, sendo da SFA-PE o
gerenciamento da área. Esta UJ possui apenas um setor de apoio à gestão de pessoas.
A área de apoio não tem indicadores estabelecidos, porém, vale salientar que, apesar disso, são
realizados diversos controles indispensáveis à boa gestão de recursos humanos. Podemos citar
como exemplo o controle de férias, controle de frequência, exigência de controle de ponto
eletrônico para os contratos de mão de obra pertinentes, controle do horário de trabalho em períodos
excepcionais, o controle de absenteísmo evidenciado com declarações médicas, dentre outros.
Ressaltamos que com a entrada dos novos servidores há intenção em melhorar a área e instituir
indicadores no ano de 2015. Bem como num horizonte de tempo mais longo, essa UJ tem intenção
de criar uma área de recursos humanos específica e independente para não mais utilizar o setor da
SFA-PE, entretanto, essa intenção só poderá ser realizada com a entrada de mais servidores para o
quadro.
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6.2 Contratação de mão de obra de apoio e de estagiários
(Parte A,item 7, subitem 7.2 do Anexo II da DN TCU n.º 134, DE 04/12/2013)
6.2.1 Contratação de Serviços de Limpeza, Higiene e Vigilância
(Parte A, item 7, subitem 7.2.1 do Anexo II da DN TCU n.º 134, DE 04/12/2013)
QUADRO 22- Quadro A.7.2.1 – Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e
vigilância ostensiva
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Quadro A.7.2.1 – Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva
Unidade Contratante
Nome: LABORATORIO NACIONAL AGROPECUARIO EM PERNAMBUCO- LANAGRO/PE
UG/Gestão:0130016

CNPJ:00.396.895/0071-38

Informações sobre os Contratos

Ano do
Área Natureza
Contrato

2011
2012

L

O

V

O

Empresa
Identificação
Contratada
do Contrato
(CNPJ)

23/2011

11.305.804/0001-15

Nível de Escolaridade
dos
Período Contratual de Exigido
Execução das Atividades Trabalhadores
Sit.
Contratados
Contratadas
F
M
S
Início

Fim

P

C

P

C P

03/12/2011

03/12/2014

36 36

1

1

C
E

18/2012
04.008.185/0002-12
21/08/2012
21/08/2015
14 14
P
L
O
36 36 1
28/2014
02.758.996/0001-24
04/12/2014
04/12/2015
1
A
Observações: O contrato de vigilancia armada é correspondente a 03 posto diurno em II irmaos 03 posto noturno em II Irmaos e
01 posto diurno Bongi totalizando 14 funcionarios
2014

LEGENDA
Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva.
Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.
Fonte: Setor de Contratos.
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6.2.2 Locação de Mão de Obra para Atividades não Abrangidas pelo Plano de Cargos do Órgão
(Parte A,item 7, subitem 7.2.2 do Anexo II da DN TCU n.º 134, DE 04/12/2013)
QUADRO 23 - Quadro A.7.2.2 – Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra
Quadro A.7.2.2. - Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra
Unidade Contratante
Nome: LABORATORIO NACIONAL AGROPECUARIO EM PERNAMBUCO- LANAGRO/PE
UG/Gestão:0130016
CNPJ:00.396.895/0071-38
Informações sobre os Contratos
Ano do
Área
Contrato

Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores
Período Contratual de Execução Contratados
das Atividades Contratadas
F
M
S
Início
Fim
P
C
P
C
P
C
Sit.

Identificação Empresa
do Contrato Contratada
(CNPJ)
07.783.832/00012012
4-5,e 12
O
13/2012
70
30/01/2012
30/01/2016
2
2
37
29
11
11
P
10.911.755/00012011
8
O
07/2011
00
14/07/2011
17/06/2014
0
0
6
6
1
1
E
10.911.755/00012014
8
E
10/2014
00
18/06/2014
14/12/2014
0
0
6
6
1
1
E
10.911.755/00012014
8
O
30/2014
00
15/12/2014
15/12/2015
2
2
10
8
2
1
A
2014
3
05.323.742/000108/2014
O
71
23/05/2014
23/05/2015
0
0
8
8
5
3
A
Observações: O Contrato nº 13/2012, correspondente ao Pregão Eletrônico nº 49/2011 (Processo nº 21002.000082/2011-11, assinado em 30/01/2012, foi devidamente
analisado pela CGU em Pernambuco e teve como embasamento legal a Lei nº 9.632/98 que dispõe sobre a extinção de cargos no âmbito da Administração Pública Federal e a
IN 02/2008, que versa sobre o preenchimento de cargos terceirizados versuscargos extintos. O objeto é a contratação de serviços continuados de atividades de apoio
administrativo, imprescindíveis uma vez que a área finalistica depende da área meio para desevolver suas atividades. Esse contrato contempla 42 colaboradores: 02 (duas)
secretárias, 01 (uma) secretária executiva, 05 (cinco) contínuos, 01 (uma) telefonista, 04 (quatro) recepcionistas, 01 (uma) copeira, 01 (um) operador de máquina reprográfica,
02 (dois) auxiliares de engenharia, 10 (dez) assistentes administrativos, 14 (catorze) auxiliares administrativos e 01 (um) auxiliar de manutenção.
O Contrato nº 07/2011, após devida consulta à CJU/PE, foi prorrogado até janeiro de 2015. Em março de 2014, foi solicitado termo aditivo objetivando a repactuação do valor
contratual, tendo sido o processo devidamente encaminhado à CJU/PE. Na ocasião, o Advogado da União para o qual o processo foi distribuído detectou que o contrato não
havia sido corretamente prorrogado, estando expirado. Dessa feita, foram iniciadas todas as medidas para a elaboração de um novo procedimento licitatório. No entanto, para
não haver paralização dos serviços técnicos especializados e continuados de engenharia de manutenção preventiva e corretiva nas redes e instalações do Laboratório, foi
elaborado um processo de Dispensa de Licitação com fulcro no Art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93 (emergencial), o qual resultou no Contrato nº 10/2014, com vigência de 180
Natureza
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(cento e oitenta) dias. O processo licitatório regular (Pregão Eletrônica nº 35/2014) foi concluído justo ao término da referida vigência, resultando no Contrato de nº 30/2014
(Processo
nº
21002.000091/2014-47).
O Contrato nº 08/2014, por fim, refere-se aos serviços continuados de suporte técnico na área de Tecnologia de Informação - TI, obedecendo ao amparo legal pertinente.

LEGENDA
Área:
1.
Segurança;
2.
Transportes;
3.
Informática;
4.
Copeiragem;
5.
Recepção;
6.
Reprografia;
7.
Telecomunicações;
8.
Manutenção de bens móvies
9.
Manutenção de bens imóveis
10. Brigadistas
11. Apoio Administrativo – Menores Aprendizes
12. Outras
Fonte: Setor de Contratos

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.
Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada.
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6.2.3 Análise Crítica dos itens 7.2.1 e 7.2.2
(Parte A,item 7, item 7.2.3 do Anexo II da DN TCU n.º 134, DE 04/12/2013)
O contrato de vigilância armada do Quadro A.7.2.1 é correspondente a 03 postos diurnos e 03
noturnos em Dois Irmãos e 01 posto com dois vigilantes em ambos os turnos na unidade do Bongi,
totalizando 14 vigilantes.
O Contrato nº 13/2012, correspondente ao Pregão Eletrônico nº 49/2011 (Processo nº
21002.000082/2011-11, assinado em 30/01/2012, foi devidamente analisado pela CGU em
Pernambuco e teve como embasamento legal a Lei nº 9.632/98 que dispõe sobre a extinção de
cargos no âmbito da Administração Pública Federal e a IN 02/2008, que versa sobre o
preenchimento de cargos terceirizados versus cargos extintos. O objeto é a contratação de serviços
continuados de atividades de apoio administrativo, imprescindíveis uma vez que a área finalística
depende da área meio para desenvolver suas atividades. Esse contrato contempla 42 colaboradores:
02 (duas) secretárias, 01 (uma) secretária executiva, 05 (cinco) contínuos, 01 (uma) telefonista, 04
(quatro) recepcionistas, 01 (uma) copeira, 01 (um) operador de máquina reprográfica, 02 (dois)
auxiliares técnicos de edificação, 10 (dez) assistentes administrativos, 14 (catorze) auxiliares
administrativos e 01 (um) auxiliar de manutenção.
O Contrato nº 07/2011, após devida consulta à CJU/PE, foi prorrogado até janeiro de 2015. Em
março de 2014, foi solicitado termo aditivo objetivando a repactuação do valor contratual, tendo
sido o processo devidamente encaminhado à CJU/PE. Na ocasião, o Advogado da União para o
qual o processo foi distribuído detectou que o contrato não havia sido corretamente prorrogado,
estando expirado. Dessa feita, foram iniciadas todas as medidas para a elaboração de um novo
procedimento licitatório. No entanto, para não haver paralisação dos serviços técnicos
especializados e continuados de engenharia de manutenção preventiva e corretiva nas redes e
instalações do Laboratório, foi elaborado um processo de Dispensa de Licitação com fulcro no Art.
24, IV, da Lei nº 8.666/93 (emergencial), o qual resultou no Contrato nº 10/2014, com vigência de
180 (cento e oitenta) dias. O processo licitatório regular (Pregão Eletrônico nº 35/2014) foi
concluído justo ao término da referida vigência, resultando no Contrato de nº 30/2014 (Processo nº
21002.000091/2014-47).
O Contrato nº 08/2014, por fim, refere-se aos serviços continuados de suporte técnico na área de
Tecnologia de Informação - TI, obedecendo ao amparo legal pertinente.
6.2.4 Contratação de Estagiários
(Parte A, item 7, subitem 7.2.4 do Anexo II da DN TCU n.º 134, DE 04/12/2013)

QUADRO 24 - Composição do Quadro de estagiários
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Quadro A.7.2.4 – Composição do Quadro de Estagiários
Nível
escolaridade

de

Quantitativo de contratos de estágio vigentes
2ºTrimestr
e

3º
Trimestre

4º
(em R$
Trime
1,00)
stre

7

8

8

55.967,26

7

7

8

8

55.967,26

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0,00

0

0

0

0

0

1º
Trimestre
1.

Nível superior 7

1.1

Área Fim

1.2

Área Meio

2.

Nível Médio

2.1

Área Fim

2.2

Área Meio

Despesa
no
exercício

0
0
0
0
0
55.967,26
3.
Total (1+2)
7
7
8
8
Análise Crítica :Esta UJ se ressente do baixo número de estagiários pois sempre
contou com um número escasso de servidores, uma vez que o número de estagiários
é um percentual do número de servidores. Porém, com o concurso público
viabilizado em 2014, essa UJ foi contemplada com 53 novos servidores e este
universo contribuirá para aumentar o número de estagiários para o ano de 2015.
Este quantitativo já será utilizado no próximo concurso CIEE que ocorrerá no
primeiro trimestre do ano de 2015, aumentando o número de estagiários de acordo
com a legislação vigente. Neste exercício toda a tramitação para contratação de
estagiários foi desenvolvida pela SFA-PE, por não dispormos de uma área de
recursos humanos implantada, mas salientamos que a parceira dessa UJ com a SFAPE
sempre
foi
harmoniosa.
Para admissão dos estagiários é preenchido um plano de trabalho, tendo sempre um
técnico responsável pelo acompanhamento do mesmo.

Fonte SGP da SFAPE

6.3 - Desoneração da Folha de Pagamento
(Parte A, item 7, subitem 7.3 do Anexo II da DN TCU n.º 134, DE 04/12/2013,
alterada pela DN TCU 139/2014 em seu Art. 4º O anexo II)
Esta UJ irá realizar uma revisão dos contratos vigentes com as empresas dos setores beneficiados
pela desoneração da folha de pagamento. A lei 8.666/93 art. 65 parágrafo 5° nos dá esta condição
de revisão. E atendendo ao que dispõe o art. 7° da lei 12.546/2011 informamos que não
apresentamos atualmente condições de rever tais contratos, no entanto nos comprometemos a
implementa-los no corrente exercício. Este assunto é bastante polêmico inclusive com constantes
alterações na legislação e, foi trazido ao nosso conhecimento a partir da exigência do TCU.
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ITEM 7. GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO
(Parte A, item 8 do Anexo II da DN TCU n.º 134, DE 04/12/2013)
Não apresentamos os subitens abaixo relacionados, justificamos os motivos:
 Parte A, item 8, subitem 8.2.1, pois essa UJ não possui bens imóveis de uso especial;
 Parte A, item 8, subitem 8.2.2. Essa a UJ não possui bens imóveis de propriedade da União
sob sua responsabilidade, visto que conforme é sabido, estamos alocados em terreno sob
responsabilidade da UFRPE. A Magnífica Reitora continua envidando esforços junto a
autoridade competente para que a área física onde está situada a Universidade seja
oficializada na Superintendência do Patrimônio da União e somente após esta situação
resolvida é que a área desta UJ poderá ser desmembrada para cessão da área que a UJ ocupa.
Esse assunto evoluiu no exercício em tela, porém não obtivemos êxito em sua conclusão.
ANEXO J – Ofício à Magnífica Senhora Reitora da UFRPE
No ano de 2015 a Magnífica Reitora continuará tendo como objetivo a resolução deste problema,
uma vez que a Universidade também está sendo exigida pela CGU para a conclusão desse
imbróglio. Estamos otimistas dessa solução tendo em vista a boa parceria dessa UJ com a UFRPE.
Esta UJ, além da sede, ocupa um terreno sob-responsabilidade da SFA-PE, onde funcionam três
laboratórios, que denominados Unidade II. Bem como ocupa um terreno da SFA-PB, em que
funciona o SLAV-PB, com uma unidade laboratorial;
Parte A, item 8, subitem 8.2.3, pois não possui imóveis da União sob sua responsabilidade;
Parte A, item 8, subitem 8.3, esta UJ não possui bens imóveis locados de terceiros.
7.1 Gestão da Frota de Veículos Próprios e Contratados de Terceiros
(Parte A,item 8, subitem 8.1 do Anexo II da DN TCU n.º 134, DE 04/12/2013)
Os veículos pertencentes a esta UJ são classificados no grupo de veículos de serviços comuns. Não
é possível fazer uma media de tempo (ano) de fabricação devido a que o veiculo mais antigo é do
ano de 2002 e os 02 (dois) mais novos são de 2010, apenas estes 02 (dois) últimos tem menos de 04
(quatro) anos de uso (relação da frota em anexo). Somando-se a quilometragem rodada de todos os
veículos no ano de 2014 foi igual a 42.524 Quilômetros.
A quantidade total de veículos existente na frota é de treze e, com a idade media mencionada,
verifica-se que esta UJ necessita da aquisição de veículos, no entanto, a proibição constante na Port.
268/2013 do MPOG publicada no DOU de 31/07/2013 inviabilizou as aquisições.
Esta UJ necessita urgentemente de adquirir veículos diante do rol de atividades executadas que são:
de coleta de amostras em aeroporto, transportar bens e insumos no próprio espaço físico da
instituição, uma vez que a área é de 2(dois) ha e na sua maioria acidentada e, ressaltando tudo isto, a
movimentação de pessoal e bens e insumos entre a sede da UJ e o Serviço Laboratorial Avançado
na Paraíba /SLAV-PB e a Unidade II do Lanagro-PE. Servidores também são deslocados para
realizar atividades de auditorias e monitoramento de laboratórios credenciados, situados na região
nordeste, bem como, nos deslocamentos para supervisão do SLAV-PB.
Esta UJ conta com um contrato de manutenção corretiva e preventiva de veículos o que vem
minimizando os problemas decorridos com a idade dos veículos. Foram gastos no exercício em tela
R$24.339,06 de Peças, em serviços R$3.847,41, em Taxas de Seguros Obrigatório R$ 2.940,93.
Esta UJ utiliza um contrato de abastecimento através de Cartão e o gasto médio da frota foi de R$
19.832,27, perfazendo um gasto total com a frota de R$ 50.959,67.
Concluímos informando que obedecemos tanto as Normas do MAPA, quanto ao Decreto Nº. 6.403
de 17 de março de 2008, que dispõe sobre a utilização de veículos oficiais pela administração
pública direta, autarquia e fundacional, bem como a IN nº 3, de 15 de maio de 2008, que dispõe
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sobre a classificação, utilização, especificação, identificação, aquisição e alienação de veículos
oficiais.
A saída e entrada dos veículos da UJ são gerenciadas através do Sistema Controle de Veículos
Automotores – SCVA.
Salientamos que esta UJ tem como escolha a aquisição de veículos em detrimento da locação por
não possuir estrutura adequada para fiscalização de um contrato desta natureza.
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ITEM 8. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
(Parte A, item 9 do Anexo II da DN TCU n.º 134, DE 04/12/2013)

8.1 Gestão da Tecnologia da Informação (TI)
(Parte A, item 9, subitem 9.1 do Anexo II da DN TCU n.º 134, DE 04/12/2013)
QUADRO 25

- Quadro A.9.1 – Contratos na Área de Tecnologia da Informação em 2014

Quadro A.9.1 – Contratos na Área de Tecnologia da Informação em 2014
Nº
do
Objeto
Contrato

Fornecedores
Vigência

CNPJ

Denominação

Custo

Valores
Desembols
ados 2014

Prestação de serviço
continuado
de
Criart Serviços de
empresa especializada 22/07/2013
Terceirização de
46/2013 em
serviços
de a
07.783.832/0001-70
600.443,92 140.236,40
Mão
de
Obra
suporte técnico na 23/05/2014
LTDA.
área de Tecnologia da
Informação.
Prestação de serviço
continuado
de
empresa especializada 23/05/2014
Linkcon LTDA. 08/2014 em
serviços
de a
05.323.742/0001-71
770.500,00 399.085,64
EPP
suporte técnico na 23/05/2015
área de Tecnologia da
Informação.
Obs.: O Contrato nº 08/2014, correspondente ao Pregão Eletrônico 05/2014 (Processo nº 21002.000006/2014-41),
assinado em
23/05/2014, foi devidamente analisado pela CGU/CJU em Pernambuco e teve como embasamento legal o Decreto nº
2.271/1997 e a IN SLTI/MPOG nº 02/2008, com suas alterações. O objeto é a contratação da prestação de serviços
continuados de empresa especializada em serviços de suporte técnico na área de Tecnologia de Informação – TI, que
oferecem o necessário apoio tecnológico às atividades realizadas pelos Laboratórios e área administrativa do
LANAGRO/PE. Esse contrato atualmente contempla 11 colaboradores: 08 (oito) digitadores, 02 (dois) analistas de
sistema
avançado
e
01
(um)
analista
de
rede
avançado.
O Contrato nº 46/2013, após a devida consulta à CGU/CJU em Pernambuco, foi rescindido antes do final previsto na sua
vigência, assim que finalizada a licitação da qual decorreu o Contrato nº 08/2014. Tal fato ocorreu devido à dificuldade
de contratação da mão de obra requerida diante do salário que estava sendo inicialmente oferecido.
Fonte : setor de contratos

As diretrizes da gestão de TI no Lanagro-PE são subordinadas diretamente a CGTI em Brasília. O
Lanagro-PE, utiliza sistemas disponibilizados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, MAPA, e pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, MPOG, dentre
eles podemos citar o SIAFI Operacional de uso do setor Financeiro e o SCDP de controle de
passagens e diárias utilizado pelo SAD. Esta UJ usa sistemas que foram desenvolvidos
especificamente para as suas atividades laboratoriais. A seguir, esses sistemas são listados com uma
breve descrição:
ROSA (Registro Online de Solicitações de Análise) – sistema informatizado de uso da Recepção
de amostras onde são feitos os registros de solicitações de análise recebidas pelo Lanagro-PE, bem
como os registros das expedições de certificados.
PERA (Programa para Emissão de Relatórios de Análise) – sistema informatizado utilizado no
laboratório de Físico-química de Alimentos de origem Animal e Água para o registro das
solicitações de análise , emissão dos certificados/relatórios e levantamentos estatísticos.
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SAPO (Sistema de Acompanhamento de Pedidos Online) – sistema no qual os diversos setores
laboratoriais do Lanagro-PE fazem e acompanham os pedidos de aquisição de materiais e serviços.
SAL– utilizado para o acompanhamento de calibração dos equipamentos, quantitativo de vidrarias e
quantidade e datas de vencimento dos reagentes dos setores laboratoriais. Além disso, é importante
ferramenta para o processo de controle de trabalho não-conforme, melhoria, ação corretiva e
preventiva processos que são ferramentas para a observância do MQ.
CoEntr (Controle de Entrada) – sistema usado pelo laboratório de Físico-química e Alimentos
para registrar e controlar a entrada de visitantes às suas dependências
SETT (Sistema de Diagnóstico de Encefalopatias Espongiformes Transmissíveis) – sistema
informatizado utilizado no laboratório das Encefalopatias para realizar os registros dos dados de
entrada de amostras, emissão de resultados e levantamentos estatísticos
BEBWIN - sistema informatizado utilizado no laboratório de bebidas e Vinagres para realizar os
registros dos dados de entrada de amostras, emissão de resultados e levantamentos estatísticos
SISLAB - sistema informatizado utilizado no laboratório de Diagnóstico de Virologia e
Bacteriologia, para realizar os registros dos dados de entrada de amostras, emissão de resultados e
levantamentos estatísticos
SILAS - sistema informatizado utilizado no laboratório de Sementes para realizar os registros dos
dados de entrada de amostras, emissão de resultados e levantamentos estatísticos
Com o avanço tecnológico a informatização é uma ferramenta indispensável, porém, salientamos
como ponto negativo da ausência de um Sistema único e mais amplo, que não há integração entre
os mesmos e visibilidade do órgão central – CGAL.
Para solucionar esses problemas, foi Licitado pelo Lanagro-RS, para atender toda a Rede, para
aquisição de um sistema de gerenciamento de informações laboratoriais, conhecido por sua sigla em
inglês LIMS (Laboratory Information Management System). Com um software desse tipo,
praticamente todas as funções que, atualmente, são oferecidas por diferentes sistemas serão
unificadas em um único programa e em única interface de usuário, facilitando a sua utilização.
Além disso, todas as informações estarão unificadas em um único banco de dados, permitindo seu
maior controle e rastreabilidade bem como acesso on line da CGAL a todos os dados nele inserido .
Outro problema, no atual contexto dos sistemas computacionais do Lanagro-PE, é que, em sua
grande maioria, eles são utilizados apenas nesta UJ e foram desenvolvidos, sem custo, por servidor
transferido para outra unidade. Com isso, por vezes, é problemático o suporte quando há algum
problema. O contrato a ser assinado para a implantação do LIMS prevê o suporte desse novo
sistema por parte da empresa vencedora e a realização de treinamento com o pessoal do
Laboratório.
Vale salientar que o Centro de Processamento de Dados, CPD, do Lanagro-PE passou a contar com
um servidor do próprio quadro do Laboratório como seu responsável, isto em decorrência do ultimo
concurso realizado MAPA2014. É de fundamental importância o cargo de Gerente de TI dentro do
Quadro do MAPA, uma vez que o servidor com as credenciais para tal cargo sendo contratado com
função de Agente Administrativo, pelo cargo que assumiu tem um salário baixo para o mercado, já
relatado em outro momento. Como consequência buscará aprovação em outro concurso com melhor
remuneração. Este fato ocorreu com o servidor supracitado lotado no CPD desta UJ e, o mesmo, já
está com a homologação publicada aguardado apenas a data da posse.
Além deste enfoque vale salientar que esta UJ possui um contrato especifico de empresa de
informática cujas informações detalhadas estão registradas no quadro especifico deste Relatório.
Embora seja legalmente possível a terceirização dos serviços de Tecnologia da Informação e
Comunicação, TIC, no contexto do Lanagro-PE, foi apontada a necessidade, em documentos tanto
do TCU, de se ter alguém do quadro como responsável pelo CPD, devido à relevância das
atividades desse setor para os objetivos desta UJ.
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ITEM 9 - GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL
(Parte A, item 10 do Anexo II da DN TCU n.º 134, de 04/12/2013)
9.1 Gestão do Uso dos Recursos Renováveis e Sustentabilidade Ambiental
(Parte A, item 10.1 do Anexo II da DN TCU n.º 134, de 04/12/2013)
QUADRO 26 – Quadro A.10.1 Aspectos da Gestão Ambiental

Quadro A.10.1 – Aspectos da Gestão Ambiental
Aspectos sobre a gestão ambiental e Licitações Sustentáveis
1.

Sua unidade participa da Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P)?

Avaliação
Sim
x

2.

Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação a
x
associações e cooperativas de catadores, conforme dispõe o Decreto nº 5.940/2006?

3.

As contratações realizadas pela unidade jurisdicionada observam os parâmetros estabelecidos
x
no Decreto nº 7.746/2012?

4.

A unidade possui plano de gestão de logística sustentável (PLS) de que trata o art. 16 do
Decreto 7.746/2012? Caso a resposta seja positiva, responda os itens 5 a 8.

5.

A Comissão gestora do PLS foi constituída na forma do art. 6º da IN SLTI/MPOG 10, de 12
de novembro de 2012?

6.

O PLS está formalizado na forma do art. 9° da IN SLTI/MPOG 10/2012, atendendo a todos os
tópicos nele estabelecidos?

7.

Não

x

O PLS encontra-se publicado e disponível no site da unidade (art. 12 da IN SLTI/MPOG
10/2012)?
Caso positivo, indicar o endereço na Internet no qual o plano pode ser acessado.

8.

Os resultados alcançados a partir da implementação das ações definidas no PLS são
publicados semestralmente no sítio da unidade na Internet, apresentando as metas alcançadas e
os resultados medidos pelos indicadores (art. 13 da IN SLTI/MPOG 10/2012)?

Caso positivo, indicar o endereço na Internet no qual os resultados podem ser acessados.
Considerações
Gerais
Cumprir a lei de sustentabilidade apresenta vários entraves, pois no mercado o número de fornecedores que se
adequam às exigencias é insuficiente. Para se adquirir móveis, por exemplo, a legislação exige madeira certificada e
é enorme a dificuldade para encontrar fornecedores que cumpram tal exigência. Sendo assim, somos obrigados a
adquirir bens de qualidade inferior. Em relação à aquisição de copos para atender a legislação, ficamos no impasse
entre o preço exorbitante e o cumprimento das normas. Outro caso é relacionado a cartuchos recicláveis, pois são de
péssima qualidade. Também encontramos a mesma problemática em relação a aquisição de papel A4.
Frisamos que essa UJ observa em todas as suas aqusições a racionalidade e a economicidade, porém sempre atenta
ao cumprimento da legislação. Uma estratégia adotada com frequencia é a utilização de processos de registro de
preço, que proporciona a economia de escala. Como foi mencionado atendemos a legislação vegente de
sustentabilidade, no entanto, não temos o Plano de Logistica Sustentável implementado, e no exercicio de 2015
iremos buscar esta meta.
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ITEM 10- ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE ÓRGÃO DE CONTROLE
(Parte A, item 11 do Anexo II da DN TCU n.º 134, de 04/12/2013)
Não apresentamos os subitens abaixo relacionados e, justificamos os motivos:
 Parte A, item 11.1, a UJ não tem deliberações exaradas em acórdão do TCU;
 Parte A, item 11.4, do Anexo II da DN TCU n.º 134, DE 04/12/2013, não houve casos de
dano ao erário no exercício em tela.
10.1 Tratamento de Recomendações do Órgão de Controle Interno (OCI)
(Parte A,item 11, subitem 11.2, do Anexo II da DN TCU n.º 134, de 04/12/2013)
10.1.1 Recomendações do Órgão de Controle Interno Atendidas no Exercício
(Parte A, item 11, subitem A.11.2.1 do Anexo II da DN TCU n.º 134, de
04/12/2013)
QUADRO 27 Quadro A.11.2.1- Relatório de cumprimento das recomendações do OCI
Quadro A.11.2.1 – Relatório de cumprimento das recomendações do órgão de controle interno
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa

Código SIORG

SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUARIA

757

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação
Auditoria

1

OS 201203368

do

Relatório

de

Item do RA

Comunicação Expedida

Constatações 05, 012, 06, Ofício
n
013
33.150/2014/AUD;CGURecomendação 71885
Regional/PE-NAC 2

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

LABORATÓRIO NACIONAL AGROPECUÁRIO EM PERNAMBUCO

72219

Descrição da Deliberação
Informar a CGU das ações adotadas pela CGAL no sentido de segregar as metas e resultados fisicos
alcançados pelo Lanagro e seus laboratórios credenciados.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Coordenação do LANAGRO/PE
Síntese da Providência Adotada
Após exaustivas solicitações, a CGAL atendeu ao nosso pleito evidenciado no Plano Operativo de 2013 e
2014 (ANEXO F). Apresentamos a segregação das Metas Físicas da Rede Credenciada do Lanagro e dos
Laboratorios Oficiais da Rede Lanagro, esclarecemos que o Relatório Analítico de CUSTEIO na sua linha
onde se lê:¨Realizar ensaios laboratoriais" salientamos que os valores não se referem a valores de recursos e
sim da programação física, ou seja , número de análises a serem realizadas.
Síntese dos Resultados Obtidos
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Após análise dos Relatórios Analíticos de Programação, de custeio e investimento, eviados por
correspondência eletrônica, datada de 15/08/2014, da Unidade, verificou-se o atendimento da recomendação,
no item "Realizar análise de amostra em laboratório", onde há separação entre a rede Lanagro e a rede
credenciada.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de
Providências pelo Gestor
Como fator positivo o bom relacionamento com a CGAL, nos trouxe certeza que iríamos ser atendidas neste
pleito, embora tenhamos insistido, mas, contavamos com sucesso certo.

QUADRO 28 - Quadro 11.2.1- Relatório de cumprimento das recomendações do OCI

Quadro A.11.2.1 – Relatório de cumprimento das recomendações do órgão de controle interno
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa

Código SIORG

SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUARIA

757

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida

2

OS 201203368

Ofício
n
Constatações
07
33.150/2014/AUD;CGURecomendação 71885
Regional/PE-NAC 2

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

LABORATÓRIO NACIONAL AGROPECUÁRIO EM PERNAMBUCO

72219

Descrição da Deliberação
Informar a CGU das ações adotadas pela CGAL no sentido de segregar as despesas de manutenção do
LANAGRO/PE em relação as despesas finalísticas.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Coordenação do LANAGRO/PE
Síntese da Providência Adotada
Após exaustivas solicitações, a CGAL atendeu ao nosso pleito evidenciado no Plano Operativo de 2013 e
2014 (Anexos F). No referido Plano pode ser observado, nas linhas amarelas, a discrimição dos itens em
"FINALÍSTICO" e "FUNCIONAMENTO".
Síntese dos Resultados Obtidos
Após análise dos Relatórios Analíticos de Programação, de custeio e investimento, eviados por
correspondência eletrônica, datada de 15/08/2014, da Unidade, verificou-se o atendimento da recomendação,
uma vez que os relatórios discriminam as despesas finalísticas das de funcionamento.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de
Providências pelo Gestor
Como fator positivo temos a certeza do atendimento das despesas contratuais.
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10.1.2 Recomendações do OCI Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício
(Parte A, item 11, subitem A.11.2.2 do Anexo II da DN TCU n.º 134, de 04/12/2013)
QUADRO 29 - Quadro A.11.2.2 – – Situação das recomendações do OCI que permanecem
pendentes de atendimento no exercício
Quadro A.11.2.2 – Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento
no exercício
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa

Código SIORG

SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUARIA

757

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação
Auditoria

1

201203368

do

Relatório

de

Item do RA

Comunicação Expedida

Ofício
n
Constatação
05
33.150/2014/AUD;CGURecomendação - 47184
Regional/PE-NAC 2

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

LABORATÓRIO NACIONAL AGROPECUÁRIO EM PERNAMBUCO

72219

Descrição da Recomendação
Recomendamos que o LANAGRO/PE promova estudos técnicos que lhe asseguram aproximar as metas
previstas da ação 2132 - Funcionamento do Sistema Laboratorial de Apoio Animal, com aquelas executadas
de forma a mitigar as discrepâncias identificadas no exercicio sob exame.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Coordenação - LANAGRO PE
Justificativa para o seu não Cumprimento
Em 26/12/2014 enviamos à CGU o ofício 1256/2013 - LANAGRO-PE, onde constam as informações
necessárias
sobre
a
solicitação.
Até o presente momento não recebemos retorno do Órgão de Controle.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de
Providências pelo Gestor
A separação das metas físicas e financeiras dos credenciados em relação aos laboratórios oficiais é de
extrema importancia em virtude da consolidação dos recursos financeiros em um tópico único dificultar a
determinação do custo analítico da rede Oficial. Devido a fragilidade da clareza dos dados a CGAL
extinguiu o uso do SIPLAN e instituiu o acompanhamento através do SIG.

QUADRO 30 - Quadro A.11.2.2 – – Situação das recomendações do OCI que permanecem
pendentes de atendimento no exercício
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Quadro A.11.2.2 – Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no
exercício
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa

Código SIORG

SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUARIA

757

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação
Auditoria

2

201203368

do

Relatório

de

Item do RA
Constatação
Recomendação - 47186

Comunicação Expedida
06

Ofício
n
33.150/2014/AUD;CGURegional/PE-NAC 2

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

LABORATÓRIO NACIONAL AGROPECUÁRIO EM PERNAMBUCO

72219

Descrição da Recomendação
Recomendamos que o LANAGRO/PE promova estudos técnicos que lhe asseguram aproximar as metas
previstas da ação 2136 - Funcionamento do Sistema Laboratorial de Apoio Vegetal, com aquelas executadas
de forma a mitigar as discrepâncias identificadas no exercicio sob exame.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Coordenação - LANAGRO PE
Justificativa para o seu não Cumprimento

7229

Em 26/12/2014 enviamos à CGU o ofício 1256/2013 - LANAGRO-PE, onde constam as informações
necessárias
sobre
a
solicitação.
Até o presente momento não recebemos retorno do Órgão de Controle.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de
Providências pelo Gestor
A separação das metas físicas e financeiras dos credenciados em relação aos laboratórios oficiais é de
extrema importancia em virtude da consolidação dos recursos financeiros em um tópico único dificultar a
determinação do custo analítico da rede Oficial. Devido a fragilidade da clareza dos dados a CGAL extinguiu
o uso do SIPLAN e instituiu o acompanhamento através do SIG.

10.2 Declaração de Bens e Rendas Estabelecida na Lei n° 8.730/93
(Parte A,item 11, item 11.3 do Anexo II da DN TCU n.º 134, de 04/12/2013)
10.2.1 Situação do Cumprimento das Obrigações Impostas pela Lei 8.730/93
(Parte A, item 11, subitem 11.3.1 do Anexo II da DN TCU n.º 134, de 04/12/2013)
QUADRO 31 - Quadro A.11.3 – Demonstrativo do cumprimento, por autoridades e
servidores da UJ, da obrigação de entregar a DBR
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Quadro A.11.3 – Demonstrativo do cumprimento, por autoridades e servidores da
UJ, da obrigação de entregar a DBR
Momento da Ocorrência da Obrigação de
Entregar a DBR

Detentores
de
Situação em Relação às
Cargos e Funções
Exigências da Lei nº
Obrigados
a
8.730/93
Entregar a DBR

Posse
Início
Exercício
Cargo,
Emprego
Função

Obrigados a entregar a
0
DBR
Autoridades
(Incisos I a VI do Entregaram a DBR
0
art. 1º da Lei nº
Não
cumpriram
a
8.730/93)
0
obrigação

Cargos Eletivos

0

0

0

0

0

0

Obrigados a entregar a
0
DBR

0

0

Entregaram a DBR

0

0

0

0

0

0

Obrigados a entregar a
11
DBR

11

11

Entregaram a DBR

11

11

11

0

0

0

Não
cumpriram
obrigação
Funções
Comissionadas
(Cargo, Emprego,
Função
de
Confiança ou em
comissão)

ou
Final
do
do
Exercício de Final do
de
Cargo,
Exercício
Emprego ou Financeiro
ou
Função

Não
cumpriram
obrigação

a

a

Fonte: ASGP do Lanagro-PE

Análise Crítica:
Corroborando informação anterior que esta UJ não possui RH implantado, as declarações de DBR –
Declaração de Bens e Rendas encontram-se na SFA-PE em seus arquivos pertinentes. Vale salientar
que esta UJ possui seis FG1 e cinco DAS sendo um DAS3, um DAS2 e três DAS1.
10.2.2 Situação do Cumprimento das Obrigações
(Parte A, item 11, subitem 11.3.2 do Anexo II da DN TCU n.º 134, DE 04/12/2013)
Esta UJ, por não ter o setor de Recursos Humanos próprio, independente da SFA-PE, faz um
gerenciamento entregando, através de documentos oficiais, as referidas declarações no órgão
capacitado para tal. Ao final do prazo definido pela Receita Federal, é feito um levantamento do
cumprimento desta deliberação.
ANEXO K– Declaração do cumprimento da deliberação do IRPF/2014
Informamos que o gerenciamento é feito via documentos em papel, devido ao reduzido número de
servidores, e consideramos o sistema adotado eficiente para manter estes controles.
10.3 Alimentação SIASG E SICONV
(Parte A, item 11.5 do Anexo II da DN TCU n.º 134, DE 04/12/2013)
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Apresentamos duas Declarações de Salete Ananias de Oliveira e de Bráulio José pontual Calixto
sendo a primeira exonerada através da Portaria de no 930 e o segundo designado através da Portaria
de no 931, ambas publicadas em 18 de setembro de 2014.
ANEXO L– Portarias de números 930 e 931 datadas de 18/09/2014
QUADRO 32 - Quadro 11.5. Período de 01/01/2014 a 21/08/2014 -Declaração de inserção e
atualização de dados no SIASG e SICONV
DECLARAÇÃO
Eu, Salete Breta Ananias de Oliveira , CPF n° 739.416.978-20, Chefe do Serviço de Apoio
Administrativo, exercido no Laboratório Nacional Agropecuário em Pernambuco Lanagro-PE
declaro junto aos órgãos de controle interno e externo que todas as informações referentes a
contratos, convênios e instrumentos congêneres firmados entre 01 de janeiro a 21 de agosto de
2014 por esta Unidade estão disponíveis e atualizadas, respectivamente, no Sistema Integrado de
Administração de Serviços Gerais – SIASG e no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de
Repasse – SICONV, conforme estabelece a LDO 2014 e suas correspondentes em exercícios
anteriores.
Recife, 09 de fevereiro de 2015
Salete Breta Ananias de Oliveira
CPF n° 739.416.978-20
Chefe do Serviço de Apoio Administrativo

QUADRO 33- Quadro 11.5. Período de 21/08/2014 a 31/12/2014- Declaração de inserção e
atualização de dados no SIASG e SICON
DECLARAÇÃO
Eu, Bráulio José Pontual Calixto, CPF n° 438.886.404-82, Chefe do Serviço de Apoio
Administrativo, exercido no Laboratório Nacional Agropecuário em Pernambuco Lanagro-PE
declaro junto aos órgãos de controle interno e externo que todas as informações referentes a
contratos, convênios e instrumentos congêneres firmados entre 22 de agosto a 31 de dezembro de
2014 por esta Unidade estão disponíveis e atualizadas, respectivamente, no Sistema Integrado de
Administração de Serviços Gerais – SIASG e no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de
Repasse – SICONV, conforme estabelece a LDO 2014 e suas correspondentes em exercícios
anteriores.
Recife, 09 de fevereiro de 2015
Bráulio José Pontual Calixto
CPF: 438.886.404-82
Chefe do Serviço de Apoio Administrativo
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ITEM 11 - INFORMAÇÕES CONTÁBEIS
(Parte A, item 12 do Anexo II da DN TCU n.º 134, DE 04/12/2013)
Não apresentamos os subitens abaixo relacionados e justificamos abaixo os motivos:
 Parte A, item 12, subitem 12.2, Não se aplica, pois a rede Lanagro não faz uso do Sistema
de Custos do Governo Federal ou de outra ferramenta similar. O acesso ao SIC está restrito
a servidores integrantes dos Comitês de Análise e Avaliação das Informações de Custos nos
órgãos superiores da administração pública federal, ou indicados por unidades de gestão
interna reconhecidas como órgãos setoriais do Sistema de Custos do Governo Federal.
Lanagro-PE não tem estabelecida uma gestão de custos e respectivo registro fidedigno de
alterações significativas nos custos de produtos e/ou serviços ofertados.
Há particularidades do nosso sistema de trabalho que dificultam o correto registro de
alterações, como por exemplo:
a) No caso de custo para realização de uma auditoria em laboratórios credenciados pelo
MAPA ou postulantes ao credenciamento, que envolve o deslocamento até o laboratório,
sempre estaremos obrigados a adquirir a passagem aérea dentro das regras impostas pelo
governo federal e sempre será praticado o valor de diárias também estabelecido pelo
governo federal;
b) Para se avaliar o custo médio de uma análise laboratorial, a demanda está diretamente
ligada à capacidade dos serviços oficiais e algumas instituições parceiras, únicos clientes da
Rede LANAGRO. Muitas vezes estes serviços apresentarem inconstâncias quanto ao
número de amostras encaminhadas no cumprimento dos programas oficiais do MAPA; há
casos em que os clientes enfrentam dificuldades para coletar amostras durante o ano, ficando
a capacidade do laboratório subutilizada, mas mantendo os custos fixos, desequilibrando o
valor gasto por amostra ou por ensaio;
c) O advento de investimentos em equipamentos, softwares, reforma ou construção,
dependendo do critério utilizado para cálculo dos custos, também tornará inviável uma
mensuração factível, pois os custos da rede oficial de laboratórios nacionais agropecuários
estão ligados à necessidade de se manter análises disponíveis em número mínimo fixo.
A Rede LANAGRO, por sua vez, possui um perfil de atividade diferenciado: objetiva atuar
como referência, visando manter a posição do país nos mercados internacionais
conquistados para o agronegócio.
Para esta finalidade, é necessário dotar laboratórios de referência com nível internacional.
Trata-se da manutenção do patamar de exportações a que o país alcançou, sendo o
agronegócio brasileiro o maior componente de seu PIB.
Não há neste caso relação direta entre o custo de análise e o produto ofertado, uma vez que o
mesmo não deve ser visto de forma simplista apenas como os relatórios de ensaio em si, mas
ao que os mesmos representam no contexto em que estão inseridos.
 Parte A, item 12, subitem 12.4, não se aplica a esta UJ.
11.1 Medidas Adotadas para Adoção de Critérios e Procedimentos Estabelecidos pelas
Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público
(Parte A, item 12, subitem 12.1 do Anexo II da DN TCU n.º 134, DE 04/12/2013)
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Conforme foi relatado no RG 2013 esta UJ evidenciou que os esforços para implantar o sistema de
depreciação ASI-WEB seria priorizado no decorrer do exercício de 2014. Isto ocorreu no segundo
semestre, quando em novembro foi implantado com sucesso. As orientações recebidas do setor
pertinente em Brasíla foram relevantes, para as depreciações retroativas dos anos 2010 a 2013.

11.2 Informações sobre a conformidade contábil dos atos e fatos da gestão orçamentária,
financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada
(Parte A, item 2, subitem 12.3 do Anexo II da DN TCU n.º 134, DE 04/12/2013)
11.2.1 A conformidade contábil é realizada no sistema SIAFI, com interface com o órgão
superior em Brasília, via CCONT – Coordenação de Contabilidade, que monitora
mensalmente as ocorrências para emitir ou não restrições.
Quando verificado restrição, é dada ciência deste fato ao gestor, que analisa e evidencia
junto à equipe para corrigir a ocorrência.
Nesta UJ quem executa as ações no SIAFI é o setor financeiro (SPEO), o setor de
almoxarifado e o de patrimônio. Esta UJ tem a maior atenção em evita a segregação de
função. No entanto, com o deficiente número de servidores, isto pode ocorrer, quando
quem emite empenho, liquida e paga é o mesmo servidor. Com a entrada dos concursados,
isto será rigorosamente evitado.
ANEXO M– Memorando n° 61/2015 datado em 19 de fevereiro de 2015

11.2.2.Neste exercício, foram quatro ocorrências, todas classificadas como ressalvas. O
sistema contábil acima citado não utiliza a terminologia alerta. As mesmas se encontram a
seguir relatadas:
No mês de janeiro: falta de realizar no dia 23 a conformidade, devido a problemas técnicos
no sistema operacional (SIAFI);
No mês de fevereiro: A restrição contábil que recebemos, “Falta comprovação e Prestação
de Contas Suprimento de Fundos”, ocorreu em razão do setor financeiro desse Lanagro/PE,
por um lapso não ter realizado junto ao SIAFI a prestação de contas dos suprimentos de
fundos nº 04/2011(R$ 460,50), 07/2011(R$ 193,98), 08/2012(R$ 119,00), 17/2012 (R$
164,20), provocando dessa forma a existência de saldos indevidos nas contas contábeis
199110600 e 112440000.
Após orientações recebidas pela CCONT, procedemos à regularização das contas
contábeis acima citadas, através das NL’s - Notas de Lançamentos nº 2014NL000009/
000010/ 000011/ 000012;
Esclarecemos que os servidores pelos suprimentos de fundos a eles concedidos
apresentaram a prestação de contas dentro dos prazos estabelecidos
No mês de junho, em decorrência dos feriados locais em Recife como cidade sede de jogos
da Copa do Mundo: não foi realizada a conformidade no prazo.No mês de dezembro: falta
de realizar a conformidade dos dias 30 e 31. Justificamos que em virtude do titular da
conformidade documental está de férias e o mesmo ser regido pela CLT, servidor da
CONAB, a titular por um lapso de acumulo de serviço de encerramento de ano, provocou o
acontecimento deste evento. Esta UJ se compromete a buscar que fatos como este não mais
ocorram, mas este evento não causou impacto financeiro. Os fatos com relação as
conferencias físicas foram executados.
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11.2.3 Não houve nesta UJ, ocorrência não sanada até o final do exercício de referência
do relatório de gestão.
11.3 - Declaração do Contador Atestando a Conformidade das Demonstrações
Contábeis
(Parte A, item 12, subitem 12.4 do Anexo II da DN TCU n.º 134, DE 04/12/2013)
11.3.1 Declaração Plena
(Parte A, item 12, subitem 12.4.1 do Anexo II da DN TCU n.º 134, DE 04/12/2013)
QUADRO 34 - Quadro A.12.4.1 – Declaração do Contador Afirmativa da Fidedignidade das Demonstrações

Contábeis

DECLARAÇÃO DO CONTADOR
Denominação completa (UJ)
Código da UG
LABORATORIO NACIONAL AGROPECUÁRIO – LANAGRO/PE
130016
Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e as
Demonstrações das Variações Patrimoniais, do Fluxo de Caixa e do Resultado Econômico), regidos pela Lei n.º
4.320/1964, relativos ao exercício de 2014, refletem adequada e integralmente a situação orçamentária, financeira e
patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão.
Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.
Local
BRASILIA
Data
31/12/2014
Contador Responsável
ALBERTO JERONIMO PEREIRA
CRC nº 006624/T-8
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ITEM 12 - OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO
(Parte A, item 13 do Anexo II da DN TCU n.º 134, DE 04/12/2013)
12.1 Outras Informações Consideradas Relevantes pela UJ
(Parte A, item 13, subitem 13.1 do Anexo II da DN TCU n.º 134, DE 04/12/2013)
Consideramos como Controles Internos, as seguintes ações:
Nos processos licitatórios de aquisições há um Quadro evidenciando o estoque de material existente
e o quantitativo de uso nos últimos 12 meses, envidando esforços para aquisições racionais.
ANEXO N– Planilha Justificativa da quantidade solicitada.
Além deste quadro foi incluído outro quadro com a colocação do valor dos insumos nos últimos
três anos para nortear o preço de aquisição, uma vez que por ocasião de analisar os pregões os
preços podem ser fora do mercado;
As prioridades dos processos de aquisições e/ou serviços são discutidas nas reuniões
administrativas, levando-se em consideração a urgência, a demanda e a boa gestão dos recursos
existentes.
A Nota Técnica colocada nos processos é o momento de estudo da premência de necessidade da
aquisição;
Rotineiramente o setor de Finanças envia para a Coordenação quadros com toda a movimentação
financeira cujo acompanhamento otimiza a decisão de prioridades e o acompanhamento de Restos a
Pagar por ser uma quantidade considerável devido os recursos liberados e aplicados no ultimo
trimestre do ano;
Há um rígido controle sobre o atendimento as observações dos pareceres emanados da Consultoria
Jurídica da União antes do Certame ser realizado;
Os Sistemas de TI que servem de suporte aos processos licitatórios são rotineiramente utilizados, tal
como o ASI/WEB, o SISPP, CATIMAT, dentre outros.
Salientamos o fato que a UJ tem sistematicamente divulgado a economicidade em relação ao uso de
água, papel e energia.
Referente à sustentabilidade, tanto na parte de linha branca, quanto nos produtos de TI, no que diz
respeito aos critérios ambientais os editais de aquisições já exigem (Licitações verdes). A partir de
2012 foi exigido que os participantes apresentassem produtos com os selos evidenciando
participação em programas de redução de energia. Vale comentar que no mercado de venda de
produtos para laboratórios não há grande número de fornecedores para atender a esta demanda, o
que vem dificultando a elaboração dos processos trazendo lentidão as conclusões.
É um grande desafio, principalmente com a carência de pessoal administrativo do quadro, onde no
exercício de 2014, para o gerenciamento os setores que envolvem a administração que são:
almoxarifado, patrimônio, comissão de licitação, apoio administrativo, compras, contrato, finanças,
apoio de recursos humanos, contava, até o mês de outubro, com número reduzido de servidores,
sendo dois em cargo de comissão e um cedido pelo Ministério da Integração. Em outubro, com o
ingresso dos 10 concursados para agente administrativo do concurso MAPA 2014, vislumbrou-se
um horizonte melhor. Após este fato, esta coordenação, norteada pelo objetivo do concurso que visa
primordialmente pela substituição de mão de obra terceirizada, se programou para devolver ao
contrato existente de apoio administrativo o número equivalente de contratados (dez). Este fato não
ocorreu no último trimestre do ano pela necessidade de melhor adequação entre os recém ingressos
e estes, buscando evitar impacto nas atividades da UJ. Em janeiro de 2015 foi efetivada a saída dos
mesmos, após um aditivo de supressão feito com esta finalidade.
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Entretanto, o número de dez servidores ingressos do concurso MAPA2014 foi insuficiente para
atender a dimensão das atividades desenvolvidas por esta UJ. Faz-se mister envidar esforços para
incrementar este número durante a vigência do concurso, para isto, enviamos solicitação a CGAL a
este respeito.
ANEXO O – Memorando nº 078/2015 datado de 13 de fevereiro de 2015
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ITEM 13 - Resultados e Conclusões
(Anexo III da DN TCU n.º 134, DE 04/12/2013 – Requisitos mínimos para apresentação
do RG /item B , subitem 5.d)
Informações sucintas sobre a atuação da unidade frente aos objetivos traçados para o
exercício de referenda
Foi mantido o cronograma de reuniões administrativas, onde as mesmas servem para avaliar o
desempenho das atividades e designar as prioridades nas aquisições de bens e serviços;
Vale mencionar que a IN nº 06 de dezembro de 2013, referente a conta vinculada, já está sendo
adotada rotineiramente. Os contratos em execução foram acompanhados periodicamente, para a
otimização dos recursos aplicados. Neste contexto, foi suprimido de recursos financeiros o contrato
firmado com a empresa de manutenção de equipamentos, visando ao princípio da economicidade,
transferindo equipamentos de manutenção não especializada para contrato de menor valor. Houve
ainda a supressão de equipamentos, cuja ocorrência só pode ser verificada na rotina do contrato, em
decorrência da empresa não apresentar a especificidade adequada. Vale ressaltar todos os aditivos
de obra foram referentes a prorrogação de prazos. Apenas um foi de supressão de recursos
financeiros, no valor de R$ 6.645,00 após ser analisado que a empresa não teria condições de
efetuar tal demanda. Este contrato originalmente era de R$ 575.678,49 e em 2013 houve um aditivo
de acréscimo de R$ 47.754,65. O valor passou então a R$ 605.433,09. Com a supressão citada
passou a R$ 598.888,09;
Esta UJ concluiu validações de metodologias em atendimento a demandas dos clientes, tais como
técnicas de ELISA para o diagnóstico da Vaca Louca e Anemia Infecciosa Eqüina e outras na área
de Diagnóstico Animal, bem como nas áreas de Físico Química de Alimentos e de Bebidas e de
Resíduos Inorgânicos;
Demais ações se encontram elencadas no Quadro de Macroprocessos.
Ações para mitigar dificuldades encontradas para a realização dos objetivos da UJ:
Informar e acompanhar junto ao SPEO, os documentos que podem impactar em segregação de
funções como por exemplo, separação das atividades de empenho, liquidação e pagamento que não
devem ser realizados pela mesma pessoa, da mesma forma, quem realiza as conformidade de
registros de gestão não pode executar no SIAFI;
Implementar melhoria no processo de análise crítica anual do sistema de gestão pela alta direção,
realizando reunião prévia no âmbito da alta direção, para posterior apresentação aos RTs e
finalização da mesma;
Implementar as ações referentes ao mapeamento de processos e com isto agregar valores
administração.

à

Estabelecer o fluxo de informações que evite conflitos na execução de tarefas na área
administrativa, por meio da elaboração da matriz de responsabilidades e da descrição dos
procedimentos de acordo com o preconizado na norma NBR ISO/IEC 17025:2005, em seu Item 4;
Divulgar com antecedência a pauta das reuniões administrativas, determinando que os participantes
já venham com as informações previamente analisadas;
85

Estabelecer prazos que sejam viáveis para efetuar o pagamento das faturas, evitando conflitos entre
contratante e contratado;
Aprimorar o acompanhamento do desempenho técnico das atividades fim do Lanagro-PE, por meio
da melhoria na divulgação e controle de prazos para a realização de análises;
Convocar reuniões com os clientes, evidenciando a necessidade de padronização de insumos
provenientes das áreas de coleta de amostras, necessários à agilidade dos processos na área de
diagnóstico;
Por ocasião de implantação de novas metodologias de diagnóstico, tais como provas de ELISA para
AIE e BSE, divulgar exaustivamente junto aos clientes, para a consecução das melhorias inerentes a
tais metodologias, como o aumento do número de análises e rapidez nos resultados;
Aumento do quadro de auditores internos qualificados para o Sistema de Gestão da Qualidade,
objetivando o atendimento ao monitoramento de todas as áreas, viabilizando o cumprimento do
plano de auditorias internas;
Acompanhar trimestralmente, para auxiliar no processo de tomada de decisões, o desempenho das
metas referentes aos ensaios programados e demais ações, visando corrigir possíveis distorções.
Manutenção das ações necessárias para manter o Lanagro-PE acreditado na Norma NBR ISO/IEC
17025:2005, tais como: contratos de calibrações e qualificações e participação em ensaios de
proficiência com laboratórios provedores de referência internacional;
Implementar as atividades inerentes à implantação da Norma NBR ISO/IEC 17043 no Laboratório
de Microbiologia, para formalizar sua atuação como Provedor de Ensaios de Proficiência junto a
laboratórios credenciados;
Acompanhar exaustivamente a implementação dos indicadores da área administrativa, cujos prazos
já foram estabelecidos.
Acompanhar trimestralmente o desempenho das metas referentes aos ensaios programados, para
corrigir possível subestimativa ou uma superestimativa das metas a serem atingidas.
===============================F IM===================================
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ANEXOS
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ANEXO A - e-mail do serviço de informação ao cidadão – SIC
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ANEXO B- Relatório da programação de 2014 da ação 20Z
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ANEXO C- Relatório da programação de 2014 da ação 152L
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ANEXO D -percentual de métodos validados com relação aos demandados –PMV

M étodos Validados ou Normalizados durante o ano de 2013 e 2014
Setores
DI A/BAC
DI A/VI R
ENC/EET
RES/COI
DI A/SEM
FI Q/FEC
FI Q/ALI
FI Q/BEV
M I C/ALI
DI A/I FS

2012

2013
39
2
7
21
6
35
0
13
75
16
214

1
22
16
46
6
98
26
18
8
8
249
2013 percentual de 42%

ANUAL
NM D
NM V (SI M )
PM V

COM ENTÁRI O
Durante o ano de 2013 houve um significativo aumento da demanda dos métodos sendo estes em sua maioria Normalizado, ou seja de órgãos
internacionalmente conhecidos e já sendo considerado validado, mas, mesmo assim as áreas analiticas devem mostrar que são capazes de desenvovler
o método atraves de uma eviddencia que é capaz de desenvolver o método com resultado confiável. Esta diminuição dos percentuais de métodos
validados se deve a que os laboratórios não tiveram tempo hábil para fazer esta comprovação. De uma forma mais acentuada isto ocorreu na área de
Microbiologia de Alimentos onde podemos observar 75 métodos validados em 2012 e passou a ser 8 métodos validados em 2013

588
249
42%

M étodos Validados ou Normalizados durante o ano de 2013 e 2014
Setores
DI A/BAC
DI A/VI R
ENC/EET
RES/COI
DI A/SEM
FI Q/FEC
FI Q/ALI
FI Q/BEV
M I C/ALI
DI A/I FS

2013

2014
1
22
16
46
6
98
26
18
8
8
249

52
25
16
46
6
89
28
19
118
0
399
2014 percentual de 67%

ANUAL
NM D
NM V (SI M )
PM V

614
410
67%

COM ENTÁRI O
Durante o exercício de 2014 a área de Microbiologia de Alimentos finalizou a verificação de desempenho dos métodos novos introduzidos em 2013
sendo assim os 8 métodos validados do ano de 2013 passou no exercício de 2014 para um quantitativo de 118. Este fato trouxe o quantitativo para
próximo do exercício de 2012 que o percentual de métodos validados em relação aos demandados era de 66%. Este aumento de 1% se deve a
realização de algumas validações ocorridas nas demais áreas. Podemos observar que no exercício de 2014 houve mudanças de metodologias na área
de fertilizantes e a área irá efetivar a verificação de desempenho durante io exercício de 2015
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ANEXO E -percentual de auditorias internas no SGQ do Lanagro-PE dentro do cronograma
estabelecido –PARP

Nome do I ndicador:

Percentual de auditorias realizadas no prazo

Objetivo Estratégico
Aumentar eficiência no controle da Rede Nacional de Laboratórios
Justificativa
A realização de auditorias in loco constitui importante ferramenta para o controle
de laboratórios, uma vez que possibilita a verificação de parâmetros como a
infraestrutura, fluxo de análise, rastreabilidade de registros e documentos e
treinamento do corpo técnico.

Fonte de Dados
UGQ
Plano de Desenvolvimento
do Indicador
Início
Término
jan-2014
dez-2014
Responsável pelo Indicador

Descrição Breve
Mede o percentual de auditorias internas no SGQ do Lanagro-PE dentro do cronograma
estabelecido.
Formula
PARP = (AR /AP) * 100
Onde:
PARP = Percentual de auditorias realizadas no prazo
AR = auditorias realizadas
AP = auditorias programadas

Data para Disponibilização
30 dias após o término do
período

Unidade de Medida
Percentagem
Polaridade

Frequência de M ensuração
semestral
Critério de Acompanhamento

Segmentação

Quanto maior, melhor

Status

Hist
2010
Tipo

-

Hist
2011
60%

Meta
2012
60%

Maria de Fátima Ventura de Almeida

Meta
2013
65%

Meta
2014
80%

Meta
2015
90%

Meta
2016
98%

Meta
2017

Meta
2023

Definir em Definir em
Reunião
Reunião

Responsável pela Informação

Observações / Pendências

Divisão Técnica do Lanagro-PE

O Indicador se refere exclusivamente as auditorias internas do SGQ do Lanagro-PE e de
auditorias da CGAL.

2013

1º SEM ESTRE

AR

3

AP

6

PARP

50%

COMENTÁRIO
Das 08 programadas no 2º semestre (plano de auditorias emitido em 20/06/2013) não foram realizadas 02 conforme: Para o LASO/PB
não houve recurso financeirode diárias e passagens para os auditores, visto que esta unidade avançada se encontra em outro estado (PB)
outro foi o laboratório MIC/ALI que solicitou adiamento para 2014, pois estavam concluíndo a adequação de metodologias às normas
ISO para ensaios microbiológicos.

2º SEM ESTRE

AR

6

AP

7

PARP

COMENTÁRIO
O plano de auditorias internas do Lanagro-PE é elaborado para um ciclo de 02 anos, nosso objetivo é que cada área técnica seja
auditada 01 vez nesse período, por ser elaborado com muita antecedência há grande probabilidade de mudanças de data. Sugerimos este
indicador tenha sua freguencia de mensuração anual paea o exercicio 2014. No 1º. semestre de 2013 foram programadas 06
auditorias(plano de auditorias emitido em 15/02/2013) e realizadas 03, dentre estas foi auditado a UGQ que gerência o sistema de
Gestão da Qualidade do lanagro-PE e refletiu na realização de 02 auditorias (DIA/BAC e FIQ/FEC) que foram transferida para o 2º
semestre, devido a UGQ ter que realizar ações corretivas das NCs do SISTEMA, como também o laboratório RES/COI receberia
auditoria CGAL no 2º semestre que também é considerada auditoria interna.

86%

100

2014

COMENTÁRIO
1º SEMESTRE

AR

0

AP

6

PARP

0%

2º SEMESTRE

AR

1

AP

7

PARP

14%

O quantitativo de 7,7% corresponda ao realizado referente ao
programado, ou seja, 13 auditorias programadas e 1 realizada. Este
fato justifica-se com um exercício de 2014 atípico devido aos
interferentes não controlados pela UGQ causando alterações
frequentes no Plano de Auditorias para 2014 e o não cumprimento das
auditorias planejadas, conforme:
1. Mudanças nas datas da Reavaliação do INMETRO: A referida
avaliação do INMETRO foi adiada duas vezes, sendo sua data inicial
marcada para maio/2014, adiada para o início de agosto e mais uma
vez adiada para 25 a 29/08/14. O que justificou devido a necessidade
de dedicação da UGQ para as áreas técnicas que receberam a
avaliação RES/COI, DIA/VIR e MIC/ALI, FIQ/ALI e ENC/EET e
áreas de apoio no primeiro semestre do ano corrente, no sentido de
priorizá-las para dirimir trabalhos não conformes e melhorar
procedimentos e instruções de trabalho;
2. Jogos da Copa no Brasil: Outro grande interferente foram os jogos
da Copa do Mundo realizada entre junho e julho de 2014. Sendo
Recife uma das cidades sede do campeonato mundial,
impossibilitando o agendamento de cursos e consultorias, que
envolveriam reservas de hotéis e compra de passagens no referido
período e implicou também em não realizar as auditorias internas, pois
existiam sempre interrupções de jornada para jogos, durante as
semanas de junho e julho;
3. Atendimento as ações corretivas relativas à Reavaliação do
INMETRO: Após a Reavaliação do INMETRO a UGQ continuou
com o mesmo empenho e dedicação às
áreas técnicas avaliadas
pelo INMETRO, dentro do prazo de execução do Plano de Ações para
sanar as Não Conformidades dos laboratórios ENC/EET e FIQ/ALI
oriundas do Relatório de Avaliação nº 306/14 emitido pelos
avaliadores INMETRO. As evidências das ações corretivas das NCs
da reavaliação (UGQ, MIC/ALI e DIA/VIR) foram enviadas em
outubro/2014 para o INMETRO e o prazo para envio das evidências
das ações corretivas das NCs da extensão de escopo terminou em 26
de novembro/2014
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ANEXO F -percentual de valores de metas físicas de provas realizadas pelo lanagro-pe em
relação as programadas- PVMRP

Nome do I ndicador:

Percentual de valores de metas físicas de provas realizadas pelo Lanagro-PE em relação as programadas

Objetivo Estratégico
Ser Excelente na Prestação de Serviços Laboratoriais para a Defesa Agropecuária.
Aumentar eficiência no controle das metas físicas PREVISTAS das ações
EXECUTADAS pelo Lanagro-PE, , de forma a mitigar as diferenças identificadas.
Desta forma buscaremos um aprendizado de valores das metas fisicas
programados anualmente capaz de apoiar uma equilibrada programação financeira.

Descrição Breve
Mede o Percentual de valores de metas físicas de provas realizadasna pelo Lanagro-PE em relação as
programadas

Justificativa
Ao ocorrer uma subestimativa ou uma superestimativa anual das metas físicas, isto
promoverá uma incompatibilidade quando do planejamento da ação ao definir/
estimar a meta física e o correspondente aporte de recursos necessários a sua
execução. O acompanhamento deste indicador pretende oferecer observações
trimestrais do % de variação das metas físicas, com a finalidade de ser obtido uma
meta fisica mais próxima do real, dando amparo a uma programação do outro
exercicio mais verdadeira.

Formula
PVMRP= (NPR/NPP)*100
onde:

Fonte de Dados

Data para Disponibilização

Dados oriundos das áreas Técnicas

Unidade de M edida
Percentagem

Frequência de M ensuração
Trimestral

30 dias após o término do período
Polaridade

Critério de Acompanhamento

Plano de Desenvolvimento
do I ndicador
Início
Término
janeiro
dezezembro
Responsável pelo I ndicador

Segmentação

Tipo

PVMRP = Percentual de metas físicas de provas realizadasna pelo Lanagro-PE em relação as
programadas
NPP = Numero de Provas Programadas
NPR = Numero de Provas Realizadas

Quanto maior melhor

Status

Hist
2012

Hist
2013

M eta
2014

M eta
2015

-

50%

60%

70%

Maria de Fátima Ventura de Almeida

M eta
2016

M eta
2017

M eta
2018

M eta
2019

M eta
2020

Definir em Definir em Definir em Definir em Definir em
Reunião
Reunião
Reunião
Reunião
Reunião

Responsável pela I nformação

Observações / Pendências

Divisão Técnica do Lanagro-PE

Até o ano de 2013 o Lanagro-PE definia seus indicadores de PVMPR separado por ação. Com a união
dos Pis para LANAGROS13 a partir de 2014 o indicador passou a ser refente a todas as duas áreas

% de EFI CÁCI A 2014 com Relação a ao quantitativo de programado com o realizado foi de 46,25%

Primeiro Trimestre
NPP
NPR
PVPR

21.622
14.297
66%

Segundo Trimestre
NPP
NPR
PVPR

48.949
8.128
17%

COM ENTÁRI O
Neste trimestre na área de diagnóstico o setor de bacteriologia apresentou o maior número de análises realizadas atingindo um percentual de 81% em
relação ao programado. Em segundo lugar mencionamos a Encefalopatias que ultrapassou 57%. A virologia atendeu apenas 42,51% do programado,
este fato ocorreu devido ao atraso na coleta de amostras para o estudo epidemiológico de Febre Aftosa.
A área de diagnostico é contemplada com a maior aplicação dos recursos financeiros no que diz respeito a insumos, como é visto o retorno do
trabalho é considerável.
Referindo-se agora com a área de Físico química vamos mencionar os processos de Produtos de Origem Animal, Bebidas e Vinagres e Fertilizantes,
Corretivos e Substratos e Afins, onde comparando os programados com os realizados os percentuais foram os seguintes: 13,41%, 50,25% e 39,36%
respectivamente. Consideramos baixo estes percentuais e apenas o Laboratório de Bebidas apresentou um percentual um pouco melhor. Podemos
extrapolar que estes baixos percentuais podem ser atribuídos ao inicio do ano os recursos financeiros são escassos e os clientes são organismos
oficiais do próprio MAPA.
Os Laboratórios de Sementes apresentou 35% além do programado e esta área apresenta uma unidade na Paraíba que apresentou um atendimento de
41% do programado. Consideramos que é uma rede de laboratório, ao ser suspenso atividades de um Lanagro as amostras são remanejadas para outra
unidade, esta percentual maior deve-se a este evento quando o Lanagro-PE recebeu as amostras do Lanagro -PA.
O Laboratório de Resíduos e Contaminantes Inorgânicos neste trimestre não participou no sorteio das amostras por está envolvido nas validações das
metodologias.

COM ENTÁRI O
Em relação ao segundo trimestre, no que tange à área de diagnóstico, os laboratórios de Bacteriologia e Encefalopatias mantiveram a mesma
performance de trabalho, uma vez que a demanda foi bem atendida. Porém, o laboratório de Virologia apresentou apenas 4,7% do programando. Isto
se deve ao PNEFA, que postergou a sorologia de Febre Aftosa. Vale destacar que a área de diagnóstico possui programas oficiais específicos, que
otimiza o atendimento, uma vez que as metas são acompanhadas mais facilmente, otimizando o produto alcançado.Na área vegetal tal fato não
ocorre, à exceção de Resíduos e Contaminantes. Este laboratório continuou neste período sem o recebimento de amostras do programa oficial, e
dando continuidade às validações, para poder retornar à rotina de recebimento de amostras.
Em Físico-Química de Alimentos e Água apresentou uma pequena melhora, alcançando percentual de 33,75% em relação ao programado. Com o
laboratório de Fertilizantes o mesmo ocorreu, alcançando 51,88%.
O laboratório de Microbiologia de Alimentos e Água reduziu o atendimento às demandas para 25,56%. Isto se deve ao impactos da aposentadoria da
Responsável Técnica, e à carência de mão de obra de um técnico treinado em tempo hábil visando sua substituição a contento. A única FFA que
chegou neste laboratório foi oriunda de concurso de remoção. Além disto, reiteramos que este laboratório é provedor de amostras controle para os
laboratórios credenciados, sendo a equipe dedicada a este processo a mesma que trabalha na rotina de análises.
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Terceiro Trimestre
NPP
NPR
PVPR

37.672
12.424
33%

Quarto Trimestre
NPP
NPR
PVPR

39.900
27.422
69%

COMENTÁRI O
No setor de diagnóstico, laboratórios de Bacteriologia e Encefalopatias continuam com o padrão de performance de atendimento, alcançando os
percentuais de 100,9% e 146,43% de atendimento, e Virologia com o atendimento não exitoso, alcançando 22,4%, uma vez que a sorologia
programada continuou apresentando atraso, e o principal demanda deste laboratório se trata dos estudos soroepidemiológicos para Febre Aftosa.
No setor de Físico-Química, os grandes demandados deste trimestre foram os laboratórios de Bebidas e Fertilizantes, que atenderam 110% e 102%
do percentual programado.
Físico-Química de Alimentos continua com atendimento 53,31% do programado.
O laboratório de Microbiologia de Alimentos e Água apresentou 27,79% de atendimento à demanda programada, e Resíduos e Contaminantes
Inorgânicos atendeu 62,60% do programado, com o início do retorno à participação dos sorteios de direcionamento de amostras pelo programa
oficial correspondente do MAPA. Isto para esta UJ é uma forma de integrar-se com os demais Lanagros situados nas regiões Sul e Sudeste.
COMENTÁRI O
Na área de diagnóstico, os laboratórios de Bacteriologia e Encefalopatias, por apresentarem grandes demandas, e pelas características epidemiologias
atuais das enfermidades atendidas, acarretam oscilações no envio de amostras, geralmente pelo aumento do número de envios. Neste contexto, ambos
atenderam acima da demanda programada, com 156% e 113% respectivamente.
Neste trimestre, o laboratório de Bebidas continua com bom atendimento, de 90,2%. O de Físico-Química de Alimentos apresentou 100,2% de
atendimento, o que reflete ajustes realizados em entendimentos com os clientes. O laboratório de Fertilizantes atendeu acima, com 123%.
A Microbiologia de Alimentos e Água, corroborando o que foi dito no trimestre anterior, atendeu 32,9% do programado.
Em Resíduos e Contaminantes Inorgânicos, o atendimento foi de 49,35%, e o que se espera pra o próximo exercício é o atendimento na íntegra da
demanda apresentada, uma vez que se trata de programa de grande impacto no agronegócio.

COMENTÁRIOS DO EXERCICIO 2014
No exercício de 2014 dois eventos contribuíram para a baixar a eficácia apresentada pelo
Lanagro –PE a um valor de 46,25% quando o esperado era de 60%.
Um dos fatores foi a Copa do Mundo 2014 realizada no Brasil, que trouxe influencia na
produtividade do país durantes os meses de junho a julho e impacto no ano como um todo. Outro
fator foi o atraso na coleta da sorologia da febre aftosa onde o Programado foi de uma demanda
acordada de 119.948 soros e foram encaminhados 22.300. Salientamos que a sorologia da febre
aftosa teve a sua coleta postergada e não cancelada, desta forma os insumos serão usados no
período oportuno.
Temos ciência que ao ocorrer uma subestimativa ou uma superestimativa anual das metas
físicas, isto promoverá uma incompatibilidade quando do planejamento da ação ao definir/
estimar a meta física e o correspondente aporte de recursos necessários a sua execução. O
acompanhamento deste indicador pretende oferecer observações trimestrais do % de variação das
metas físicas realizadas em relação a programada, com a finalidade de ser obtido uma meta
física mais próxima do real, dando amparo a uma programação o mais proxima possivel da
verdadeira.
Porém, os eventos ocorridos no exercício de 2014 fugiram de nossa interferência sobre a causa
raiz.
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ANEXO G – percentual dos recursos utilizados em relação aos recebidos
Resumo da Distribuição dos Recursos Orçamentários Programados, Recebidos e Utilizados pelo
Lanagro/PE, por Elemento de Despesa.

Natureza da Despesa

339014

Diárias

339030

Consumo

339033
339035

Passagens
Assessoria e Cons.Tec.
e Jurídica

339036

Serviços p. fisica

339037

Recursos
Recebidos
(R$ 1,00)

Recursos
utilizados
(R$ 1,00)

Recursos Não
utilizados
(R$ 1,00)

IUT1
(%)

Recursos descentralizados
para outra UG
UG 130024

UG 130025
-

75.974,34

75.969,04

5,30

99,99

3.590.953,10

3.567.378,11

23.574,99

99,34

92.550,53

92.550,53

0,00

100,00

92.356,88

92.356,88

0,00

100,00

7.355,55

7.355,55

0,00

100,00

Mão de obra

4.070.884,88

4.069.484,22

1.400,66

99,97

339039

Serviços de terceiros

3.822.050,96

3.803.910,13

18.140,83

99,53

339047

Taxas

10.138,09

10.138,09

0,00

100,00

339092

Exercicios anteriores

32.201,17

32.201,17

0,00

100,00

-

-

339093

Ressarcimento

1.057,77

1.057,77

0,00

100,00

-

-

339139

Publicações

53.504,97

53.504,97

0,00

100,00

-

-

449051

Obras e instalações

868.354,87

822.093,01

46.261,86

94,67

449052

Material permanente

507.237,79

500.116,19

7.121,60

98,60

13.224.620,90

13.128.115,66

96.505,24

--------

TOTAL

99,27

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22.471,92

-

-

72.000,00
1.456,77

-

22.471,92

73.456,77

IUT1 = Percentual de recursos utilizados em relação aos recebidos
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COMENTÁRIOS 2014
Neste exercício esta UJ aplicou 99,27% dos recursos recebidos. Ainda, antecipadamente, ao visualizar a impossibilidade de aplicar o recurso, em
comum acordo com a CGAL, descentralizou para outra UJ, obedecendo aos trâmites pertinentes. Vale salientar a grande dedicação do setor
financeiropara atingir esta meta, principalmente devido ao grande volume de recursos recebidos no último trimestre do ano.
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ANEXO H – Treinamento
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ANEXO I - Formulário de acúmulo de cargos
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ANEXO J – Ofício à Magnífica Senhora Reitora da UFRPE
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ANEXO K – Declaração do cumprimento da deliberação do IRPF/2014
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ANEXO L – Portarias de números 930 e 931 datadas de 18/09/2014
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ANEXO M – Memorando n° 61/2015 datado em 19 de fevereiro de 2015
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ANEXO N– Planilha Justificativa da quantidade solicitada

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Coordenação Geral de Apoio Laboratorial – CGAL
Laboratório Nacional Agropecuário em Pernambuco – LANAGRO/PE
Justificativa da quantidade solicitada.

Setor: DIVISÃO TÉCNICA
Responsável: MARIA DE FÁTIMA DE
ALMEIDA VENTURA
Data:

Item

Especificação

Unidade

Setor

/ /

Quantidade adquirida
nos últimos 12 meses

Estoque /
Ata
Vigente

Consumo
médio de
12 meses

Quantidade a
ser adquirida

Acréscimo
de
consumo

Justificativa
da
qtd a ser
adquirida

Justificativa do
acréscimo de
consumo

Nova aquisição
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ANEXO O – Memorando nº 078/2015 datado de 13 de fevereiro de 2015
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ANEXO P – Portaria Conjunta nº 8 dos Secretarios Executivos dos Ministérios do
Planejamento, Orçamento e Gestão, da fazenda e da Controladoria Geral da União, datada de
07 de novembro de 2012
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