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INTRODUÇÃO
O presente relatório atende a Instrução Normativa TCU nº 63, de 1º de setembro de 2010 que
estabelece normas de organização e de apresentação dos Relatórios de Gestão e das peças
complementares que constituirão os processos de contas da Administração Pública Federal, para
julgamento do Tribunal de Contas da União, elaborado de acordo com as disposições da Instrução
Normativa TCU nº 63/2010, da Decisão Normativa TCU nº 134/2013 (com alterações da DN TCU
139/2014) e da Portaria TCU nº 90/2014.
Os conteúdos descritos na Portaria TCU Nº 90, de 16 de Abril de 2014, não aplicados a esta UJ,
são os itens: 4- AMBIENTE DE ATUAÇÃO e GESTÃO DE FUNDOS DO CONTEXTO DE
ATUAÇÃO DA UNIDADE.
O Lanagro-PA é uma unidade descentralizada do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA) pertencente à Rede Oficial de Laboratórios subordinada à Coordenação – Geral
de Apoio Laboratorial (CGAL) vinculada à Secretaria de Defesa Agropecuária (SDA), conforme dispõe o
Decreto Presidencial nº. 7.127, de 04 de março de 2010, publicado no DOU, de 05 de março de 2010 e a
Portaria Gabinete do Ministro Nº. 104, de 18 de abril de 2006, publicada no DOU nº. 75 de 19 de abril
2006.
É de sua competência o atendimento a demandas oriundas de todos os Estados da Federação,
sendo que alguns segmentos têm maior demanda oriunda dos Estados da Região Norte e Maranhão, sendo
esta usualmente requerida pelos órgãos singulares das Superintendências Federais de Agricultura nesses
Estados e os Órgãos de Defesa, Fiscalização e Inspeção Agropecuária, principais clientes do suporte
laboratorial do Lanagro-PA.
A estratégia de atuação do Lanagro-PA é definida pela CGAL, que indica as prioridades em
atendimento aos serviços/clientes, por meio de programas específicos instituídos pela SDA/MAPA como:
Programa de Estudo Exploratório para Pesquisa de Salmonella spp. e Escherichia coli em carcaças de
frango, Programa de Conformidade de Produtos, Programa de Controle de Fraude de Água em Carcaças e
Partes Congeladas de Frangos, Fraude do Leite, Programa Nacional de Controle de Resíduos e
Contaminantes, Programa de Pesquisa de Presença de Subprodutos de Origem Animal em Alimentos para
Ruminantes e Programas de Saúde dos Animais conduzidos pelo MAPA.
O Lanagro-PA também realiza atividades de rotina executando análises fiscais e periciais em
atendimento à demanda dos serviços das Superintendências Federais como o SSA, SSV, SIPOA, SIPOV,
SEFIP, SEFIA, SISA, SISV, SEFAG, SIFISA e SIFISV, e à Agência de Defesa Agropecuária do Estado
de Pará – ADEPARÁ, para análises de alimentos de origem animal.
O recebimento de certificado da Acreditação conforme a ABNT NBR ISO/IEC 17.025 Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaios e calibração, norma mundial de
excelência em laboratórios, concedido no exercício de 2012 ao Lanagro-PA, consubstancia os esforços
institucionais realizados.
Neste contexto, a Acreditação junto ao Organismo Nacional de Acreditação, INMETRO,
representa o aceite técnico dos resultados analíticos emitidos pelo Lanagro-PA, perante Instituições
Nacionais, Governos e Blocos Econômicos, nisto explicitando a importância de tal qualificação do
Lanagro-PA para o Brasil, enquanto signatário de acordos internacionais, e para o agronegócio, sendo
instrumento técnico de governança, visando à garantia da competitividade deste segmento econômico,
encarregado na manutenção de relevantes saldos positivos na Balança Comercial Brasileira e, por
conseguinte, no Produto Interno Bruto.
A último cabe destacar que esta Unidade Gestora, de natureza laboratorial planeja a execução de
suas atividades, levando em conta sua Capacidade Operacional, quantificável pelos recursos, tais como:
infra-estrutura, pessoal, equipamentos, insumos, treinamentos, etc., sendo tal informação oferecida aos
clientes, ensejando, portanto, que quaisquer desvios de execução, salvo situações excepcionais, são por
conta dos demandadores.
Durante o exercício de 2014 houve significativo investimento na aquisição de equipamentos
visando atender demandas específicas ou modernização do parque instrumental, assim como na melhoria
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da estrutura física do laboratório, com a realização de contratação de obras para reforma e adequação de
três Unidades Laboratoriais e construção de prédio anexo à Unidade Administrativa do Lanagro-PA.
A concretização do concurso público para os cargos de Fiscal Federal Agropecuário, Técnico de
Laboratório, Auxiliar de Laboratório e Agente Administrativo trouxe a perspectiva de melhoria no quadro
crítico anteriormente verificado em relação à pessoal. A expectativa é muito positiva, devido ao fato de o
laboratório ter recebido uma mão de obra altamente qualificada.
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1. IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DAS UNIDADES JURISDICIONADAS
CUJAS GESTÕES COMPÕEM O RELATÓRIO
1.1

Identificação da unidade jurisdicionada

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 no Pará
Denominação Abreviada: LANAGRO-PA
Código SIORG: 072144

Código LOA: não se aplica

Natureza Jurídica: Órgão Público

Código
130017

SIAFI:

CNPJ: 00.396.895/0040-31

Principal Atividade: Regulação e Fiscalização das Questões Econômicas na Agricultura
Código CNAE: 8413-2
Federal, Estadual e Municipal
Telefones/Fax de contato:

(091) 322-4233

(091) 3226-4310

(091) 3226-2682

Endereço Eletrônico: lanagro-pa@agricultura.gov.br
Página na Internet: http://www.agricultura.gov.br
Endereço Postal: Avenida Almirante Barroso, 1234 – CEP – 66093-020 – Belém- Pará
Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada
Decreto Presidencial nº. 7.127, de 04 de março de 2010, publicado no DOU, de 05 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; NBR ISO/IEC 17.025:2005
Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada
Internos – Abrangência Lanagro-PA:
Manual da Qualidade, Instruções de Trabalho, Procedimentos Operacionais Padrão e Métodos.
Externos:
- BRASIL. Presidência da República. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Institui normas para licitações e contratos
da Administração Pública.
- Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002. Institui modalidade de licitação denominada pregão.
- Decreto nº 6.403, de 17 de março de 2008. Dispõe sobre a utilização de veículos oficiais pela administração pública
federal direta, autárquica e fundacional.
- Decreto nº 6.370, de 1º de fevereiro de 2008. Altera os Decretos nos 5.355, de 25 de janeiro de 2005, que dispõe sobre
a utilização do Cartão de Pagamento do Governo Federal - CPGF, e 93.872, de 23 de dezembro de 1986, que dispõe
sobre a unificação dos recursos de caixa do Tesouro Nacional, atualiza e consolida a legislação pertinente, e
determina o encerramento das contas bancárias destinadas à movimentação de suprimentos de fundos.
- Decreto nº 6.258, de 19 de Novembro de 2007. Altera e acresce dispositivos aos decretos nº 4.307, de 18 de julho de
2002 e 5.992, de 19 de dezembro de 2006, que dispõem sobre o pagamento de diárias
- Decreto nº 6.204, de 05 de setembro de 2007. Regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para
as microempresas e empresas de pequeno porte nas contratações públicas de bens, serviços e obras, no âmbito da
administração pública federal.
- Decreto nº 6.087, de 20 de abril de 2007. Altera o Decreto nº 99.658, de 30 de outubro de 1990, que regulamenta, no
âmbito da Administração Pública Federal, o reaproveitamento, a movimentação, a alienação e outras formas de
desfazimento de material, e dá outras providências.
- Instrução normativa MPOG nº 1, de 05 de março de 2008. Altera a Instrução Normativa n.º 01, de 21 de julho de
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2007, que dispõe sobre aquisição, reaproveitamento, cadastramento, custo operacional, cessão, alienação,
classificação, utilização, características, identificação, definição do quantitativo e licenciamento de veículos,
pertencentes à Administração Pública Federal direta, autárquica e Fundacional, integrantes do Sistema de Serviços
Gerais-SISG, e dá outras providências.
Instrução normativa MPOG nº 2, de 30 de abril de 2008. Ementa: dispõe sobre regras e diretrizes para a contratação
de serviços, continuados ou não.
Instrução normativa MPOG nº 4, de 19 de maio de 2008. Dispõe sobre o processo de contratação de serviços de
Tecnologia da Informação pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional.
Portaria MPOG nº 9, de 07 de outubro de 2009. Atualiza os valores limites para contratação e de serviços de limpeza
e conservação, em substituição aos valores limites publicados pela Portaria MPOG nº 4, de 31 de agosto de 2006,
Portaria MPOG nº 10 de 22 de Dezembro de 2008 e Portaria MPOG nº 2 de 08 de abril de 2009 para as Unidades
Federativas que menciona.
Portaria MPOG nº 10, de 07 de outubro de 2009. Atualiza os valores limites para contratação de serviços de vigilância
em substituição aos valores limites publicados pela Portaria MPOG nº 4, de 18 de maio de 2009 para a Unidade
Federativa que menciona.
Portaria MPOG nº 11, de 29 de outubro de 2009. Determina a renovação anual da inscrição no SICAF e atualização
da documentação vencida.
Portaria MPOG nº 505, de 29 de dezembro de 2009. Dispõe sobre a emissão de bilhetes de passagens aéreas para
viagens a serviço e utilização do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens – SCDP no âmbito da Administração
Pública federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências.
Lei complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de
Pequeno Porte; altera dispositivos das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, da Consolidação das
Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, da Lei no 10.189, de 14 de
fevereiro de 2001, da Lei Complementar no 63, de 11 de janeiro de 1990; e revoga as Leis nos 9.317, de 5 de
dezembro de 1996, e 9.841, de 5 de outubro de 1999.
Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das
autarquias e das fundações públicas federais.
Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005. Regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e
serviços comuns, e dá outras providências.
Decreto nº 3.722, de 9 de janeiro de 2001. Regulamenta o art. 34 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, e dispõe
sobre o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF.
Instrução normativa MPOG nº 03, de 15 outubro de 2009. Dispõe sobre regras e diretrizes para a contratação de
serviços, continuados ou não.
Portaria MPOG nº 47, de 29 de abril de 2003. Dispõe sobre a aquisição de passagens aéreas no âmbito da
Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências.
Portaria MAPA nº 717, de 16 de agosto de 2013. Dispõe sobre a uniformização dos procedimentos de solicitação,
autorização e prestação e contas de diárias e passagens, para viagens a serviço no país e para o exterior.
Decreto nº 347, de 21 de novembro de 1991. Determina a utilização dos sistemas SIAFI e SIAPE no âmbito do Poder
Executivo Federal.
Decreto nº 1.094, de 23 de março de 1994. Dispõe sobre o Sistema de Serviços Gerais (SISG) dos órgãos civis da
Administração Federal direta, das autarquias federais e fundações públicas, e dá outras providências.
Portaria Normativa MPOG nº 04, de 29 de outubro de 2001. Dispõe sobre a divulgação no Portal de Compras do
Governo Federal - COMPRASNET, dos editais de licitação nas modalidades de Tomada de Preços e Concorrência.
Portaria Normativa MPOG nº 05, de 19 de dezembro de 2002. Ementa: Dispõe sobre os procedimentos gerais para
utilização dos serviços de protocolo, no âmbito da Administração Pública Federal, para os órgãos e entidades
integrantes do Sistema de Serviços Gerais - SISG.
Decreto nº 5.992, de 19 de dezembro de 2006. Dispõe sobre a concessão de diárias no âmbito da administração
federal direta, autárquica e fundacional, e dá outras providências
Portaria nº 153 SE/MAPA, de 05 de setembro de 2005. Estabelece as regras para utilização de internet e correio
eletrônico no MAPA.
Portaria nº 544 SE/MAPA, de 15 de outubro de 2007. Normatiza o uso de serviço de correio eletrônico no MAPA.
Portaria nº 795 GM/MAPA, de 05 de setembro de 2012. Aprova a atualização da Política de Segurança da Informação
e Comunicações do MAPA.
ABNT ISO Guia 30:2011, de 05 de julho de 2011. Termos e definições relacionados com materiais de referencia.
ABNT ISO Guia 31:2004, de 1º de janeiro de 2004. Materiais de referencia – Conteúdo de certificados e rótulos.
ABNT ISO Guia 32:2000, de 1º de dezembro de 2000. Calibração em química analítica e uso de materiais de
referência certificados.
ABNT ISO Guia 33:2002, de 1º de janeiro de 2002. Utilização de materiais de referência certificados.
ABNT ISO Guia 34:2012, de 04 de setembro de 2012. Requisitos gerais para a competência de produtores de
materiais de referência.
ABNT ISO Guia 35:2012, de 06 de fevereiro de 2012. Materiais de referência – princípios gerais e estatísticos para
certificação.
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ABNT NBR ISO 9000:2005, de 30 de dezembro de 2005. Sistemas de gestão da qualidade – fundamentos e
vocabulário.
ABNT ISO/TR 10013:2002, de 30 de outubro de 2002. Diretrizes para a documentação de sistema de gestão da
qualidade.
ABNT NBR ISO 10015:2001, de 1º de abril de 2001. Gestão da qualidade – diretrizes para treinamento.
ABNT NBR ISO/IEC 17000:2005, de 30 de setembro de 2005. Avaliação da conformidade – vocabulário e princípios
gerais.
ABNT NBR ISO/IEC 17011:2005, de 30 de setembro de 2005. Avaliação de conformidade – requisitos gerais para os
organismos de acreditação que realizam acreditação de organismos de avaliação de conformidade.
ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005, de 31 de outubro de 2005. Requisitos gerais para competência de laboratórios de
ensaio e calibração.
ABNT NBR ISO 19011:2012, de 16 de abril de 2012. Diretrizes para auditorias de sistemas de gestão.
DOQ-CGRE-001, Revisão 10, de junho de 2014. Orientação para a acreditação de laboratórios, produtores de
matérias de referência, e provedores de ensaio de proficiência.
DOQ-CGRE-002, Revisão 03, de julho de 2011. Orientação para a realização de auditoria interna e análise crítica em
laboratórios
DOQ-CGRE-008, Revisão 04, de julho de 2011. Orientação sobre validação de métodos analíticos.
DOQ-CGRE-020, Revisão 06, de abril de 2013. Definições de termos utilizados nos documentos relacionados à
acreditação de laboratórios, produtores de materiais de referência e provedores de ensaios de proficiência.
DOQ-CGRE-035, Revisão 00, de dezembro de 2012. Orientações aos laboratórios químicos no atendimento dos
requisitos da ABNT NBR ISO/IEC 17025 e políticas de acreditação da CGCRE.
DOQ-CGCRE-049, Revisão 00, de setembro de 2013. Orientações para a elaboração dos escopos de acreditação
voltados aos laboratórios de ensaios que atuam nas áreas de atividade: alimentos e bebidas e meio ambiente, focando
ensaios biológicos.
NIE-CGRE-009, revisão 12, de novembro de 2014. Uso da marca, do símbolo e de referências à acreditação.
NIT-DICLA-011, revisão 12, de julho de 2014. Preços das atividades de acreditação de laboratórios, produtores de
materiais de referência e provedores de ensaios de proficiência.
NIT-DICLA-016, revisão 06, de setembro de 2014. Elaboração de escopo de laboratórios de ensaios e de provedores
de ensaios de proficiência.
NIT-DICLA-031, revisão 13, de abril de 2013. Regulamento da acreditação de laboratório, de produtores de materiais
de referência e de provedores de ensaio de proficiência.
NIT-DICLA-064, revisão 00, de julho de 2014. Política de transição para adoção do novo papel de avaliador líder.
Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994. Aprova o código de ética profissional do servidor público civil do poder
público federal.
Decreto nº 5.741, de 30 de março de 2006. Organiza o sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária.
Decreto nº 6.348, de 08 de janeiro de 2008. Altera os decretos nº 5.351, de 21 de janeiro de 2005 e 5.741, de 30 de
março de 2006.
Decreto nº 8.205, de 12 de março de 2014. Dispõe sobre as atribuições dos Cargos de Atividades Técnicas de
Fiscalização Federal Agropecuária de Técnico de Laboratório, Agente de Atividades Agropecuárias, Agente de
Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem Animal, Auxiliar de Laboratório e Auxiliar Operacional em
Agropecuária, do Quadro de Pessoal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Instrução Normativa SDA/MAPA nº 57, de 11 de dezembro de 2013. Estabelece os critérios e requisitos para o
credenciamento e monitoramento de laboratórios pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Lei nº 10.883, de 16 de junho de 2004. Reestrutura a remuneração e define as competências dos ocupantes dos cargos
da Carreira de Fiscal Federal Agropecuário e dá outras providências.
Manual de redação da Presidência da República, 2ª ed. 2002.
Portaria nº 91, de 04 de dezembro de 2002. Aprova a segunda edição do manual de redação da Presidência da
República.
Portaria MAPA nº 72, de 30 de junho de 2003. Determina à Fiscalização Federal Agropecuária a utilização
obrigatória, em todo documento oficial, de identificação impressa ou por carimbo.
Portaria MAPA nº 45, de 22 de março de 2007. Aprova o regimento interno da Secretaria de Defesa Agropecuária.
Portaria INMETRO nº 272, de 13 de junho de 2014. Regulamenta uso das marcas, símbolos, selos e etiquetas do
INMETRO.
Portaria MAPA nº 482, de 28 de maio de 2012. Dispõe sobre o desenvolvimento de educação continuada no âmbito
do MAPA.
VIM - Vocabulário Internacional de Metrologia: conceitos fundamentais e gerais e termos associados. Bureau
Internacional de Pesos e Medidas (BIPM), entre outros, de maio de 2012
NIT-DICLA-026, revisão 08, de outubro de 2011. Requisitos sobre a participação dos laboratórios de ensaio e de
calibração em atividades de ensaio de proficiência.
Regras para análise de sementes/ Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Secretaria de Defesa
Agropecuária. – Brasília: MAPA/ACS, 2009. 395p.
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Glossário ilustrado de morfologia / Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Secretaria de Defesa
Agropecuária. – Brasília: MAPA/ACS, 2009. 406p.
Manual de Análise Sanitária de Sementes/Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Secretaria de Defesa
Agropecuária. – 1. ed., 1. reimpr. Ver. e atual. - Brasília: MAPA/ACS, 2009. 200p
Manual Operacional de Bebidas e Vinagres;
Métodos oficiais para análises físico-químicas de alimentos de origem animal e água;
Métodos oficiais para análises microbiológicas de alimentos de origem animal e água;
Métodos oficiais para análises físico-químicas e microscopia de alimentos para animais;
Métodos oficiais para análises físico-químicas de fertilizantes, corretivos e afins;
Manual de Procedimentos do PNCRC para laboratórios – Área Animal e área vegetal
Manual de Garantia da Qualidade Analítica – Resíduos e Contaminantes em Alimentos

Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada
(Não se aplica à natureza jurídica da UJ)
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1.2

Finalidade e Competências Institucionais da Unidade

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento tem como missão “promover o
desenvolvimento sustentável e a competitividade do agronegócio em benefício da sociedade brasileira”. O
desenvolvimento sustentável do agronegócio com estímulo a produtividade, sanidade e qualidade,
objetivo inexorável do MAPA, justifica a atenção governamental dispensada às políticas de proteção à
saúde pública e sanidade fitozoosanitárias.
Visando garantir a segurança alimentar dos consumidores, nos aspectos de inocuidade, qualidade
e identidade de produtos e subprodutos de origem animal e vegetal, qualidade de insumos agropecuários e
promover a sanidade animal e vegetal, o MAPA conta em sua estrutura funcional com uma Coordenação
que mantém sob sua responsabilidade, unidades descentralizadas denominadas Laboratório Nacionais
Agropecuários (Lanagro).
De acordo com a Portaria GM 104, de 18 de abril de 2006 do MAPA, publicada no DOU nº. 75
de 19 de abril de 2006 compete aos Laboratórios Nacionais Agropecuários, 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, 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 - CGAL, da
Secretaria de Defesa Agropecuária - SDA, sendo 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.
Aos Laboratórios Nacionais Agropecuários compete, ainda, a prestação de suporte laboratorial às
atividades de competência da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo, da
Secretaria de Produção e Agroenergia, bem como, das Superintendências Federais de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento.
Neste contexto, a Coordenação Geral de Apoio Laboratorial por meio de suas ações conjuntas
com os Lanagro tem a finalidade de prover análises e diagnósticos em apoio às ações de defesa, vigilância
e fiscalização, para garantir a qualidade e sanidade animal e vegetal, dos produtos e dos insumos
agropecuários.
A CGAL, baseada em normas nacionais e internacionais e na atenção governamental dispensada
às políticas de proteção da saúde pública e sanidade animal e vegetal, coordena as atividades
desenvolvidas nos Lanagro, distribuindo-as de acordo com a sua especialização.
O Lanagro-PA desenvolve atividades de rotina voltadas a análises laboratoriais de fiscalização,
monitoramento e análises periciais. Executa ensaios para validação de métodos e participa de rodadas de
testes de proficiência e controles interlaboratoriais.
O Lanagro-PA tem como política de qualidade:
·
Realizar serviços de análises físico-químicas e microbiológicas em alimentos, bebidas,
vinagre e insumos agropecuários além de exames para fins de diagnóstico de doenças animais e
fitossanitário, primando sempre pela confiabilidade dos resultados emitidos.
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·
Contribuir para o desenvolvimento do agronegócio regional e nacional, assumindo a
responsabilidade com a excelência no atendimento aos clientes.
·
Buscar a melhoria contínua da eficácia do sistema de gestão da qualidade através do
envolvimento e familiarização de todos os seus colaboradores com a documentação.
·
Atender plenamente a todos os requisitos da NBR ISO/IEC 17025 e os requisitos fiscais e
legais.
Como visão de futuro, o Lanagro-PA almeja ser reconhecido como referência no fornecimento
em serviços laboratoriais agropecuários em suas áreas de atuação, de forma a alcançar a Visão
estabelecida no Planejamento Estratégico definido pela CGAL de “EM 2023 SER REFERÊNCIA
MUNDIAL EM SERVIÇOS LABORATORIAIS AGROPECUÁRIOS”. Para tanto, a UJ busca a
atualização contínua nas modernas técnicas e métodos de análise.
O Lanagro-PA desenvolve também atividades voltadas à pesquisa, desenvolvimento e validação
de métodos de análises, treinamento e capacitação dos colaboradores, procedendo à participação em testes
de proficiência e controles interlaboratoriais que atestam a qualidade aos serviços prestados.
Outra atividade importante refere-se à execução de auditorias de credenciamento e de
monitoramento de laboratórios credenciados (instituições públicas e privadas, prestadoras de serviços
laboratoriais a sociedade), de acordo com a norma NBR ISO/IEC 17025:2005 e, especialmente, normas
específicas emanadas pela CGAL/SDA/MAPA.
Entre as principais realizações da gestão no exercício destacam-se:
1. Manutenção da Acreditação na Norma ISO/IEC 17.025:2205, emitida pelo INMETRO aos
Laboratórios de Resíduos e Contaminantes, Resíduos e Contaminantes/Micotoxinas,
Laboratório de Diagnóstico Animal; Laboratório de Análises Físico Químicas de Alimentos
de Origem Animal e Água, e Laboratório de Bebidas e Vinagres;
2. Realização de inquérito soroepidemiológico para pesquisa de circulação do vírus da febre
aftosa nos estados do Pará, Goiás e Mato Grosso do Sul, analisando mais de 10.000
amostras;
3. Aquisição de equipamentos laboratoriais diversos, com a finalidade de renovação do parque
instrumental dos seus laboratórios e unidades técnicas de apoio;
4. Ampliação do convênio com o CNPq para alocação de bolsistas para atuarem em atividades
de desenvolvimento e validação de métodos;
5. Aquisição de ensaios de proficiência para 8 dos 9 laboratórios integrantes do Lanagro-PA;
6. Recebimento de missões internacionais;
7. Elaboração do Plano Operativo Anual (POA) para o exercício de 2014;
8. Avaliação dos servidores do MAPA, obedecendo ao instituído na Portaria nº 499, de 06 de
julho de 2012;
9. Ampliação do quadro de servidores através do recebimento de 53 servidores oriundos de
concurso público e de 03 servidores oriundos de concurso de remoção interna;
10. Contratação de empresa especializada para reforma dos Laboratórios de Diagnóstico Animal
e de Fertilizantes e Corretivos;
11. Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação do Laboratório de Análises
Físico Químicas de Alimentos de Origem Animal e Água e do Laboratório de Alimentos
para Animais;
12. Contratação de empresa especializada para realizar serviço de ampliação do prédio da área
administrativa, com a construção de um anexo para abrigar a Unidade de Garantia de
Qualidade, o Serviço de Apoio Administrativo e um mini auditório;
13. Participação dos laboratórios LMA e FQPOA no programa de Conformidade de Produtos do
DIPOA;
14. Substituição de mão de obra terceirizada oriunda de contrato FUNDEPAG;
15. Implantação da Unidade de Protocolo com uso do SIGED;
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16. Implantação da Unidade de Arquivo Geral;
17. Implementação do Laboratório de Diagnostico Animal – Unidade de Biologia Molecular,
com previsão de início das análises no primeiro semestre de 2015;
18. Implementação do novo sistema ASI, na Unidade de Patrimônio.

1.3

Organograma Funcional

Dentre o principal macro-processo conduzido pelo Lanagro-PA está o fornecimento de serviços
de análises físico-químicas e microbiológicas em alimentos, bebidas, vinagre, insumos agropecuários,
além de exames para fins de diagnóstico de doenças de animais e fitossanitário. Este macro-processo tem
como produto resultados analíticos expressos em forma de certificados oficiais de análise, boletins de
análise e laudos.
Para obtenção deste produto, os nove laboratórios do Lanagro-PA realizam análises laboratoriais,
seguindo recomendações emanadas por organismos normatizadores, sendo os trabalhos supervisionados
pela Divisão Técnica Laboratorial. São também assessorados pela Unidade de Garantia de Qualidade e
pelo Comitê Interno de Biossegurança, em questões relacionadas a aspectos de qualidade e segurança
química e biológica, respectivamente. A disponibilização de novos ensaios analíticos, o estabelecimento
de metas quanto a recebimento de amostras e definição de capacidade operacional é uma atividade
coordenada pela Divisão Técnica Laboratorial, baseada na demanda de outros segmentos do MAPA,
distribuídos pelo território nacional.
Para execução das análises os laboratórios contam com o suporte do Serviço de Apoio
Laboratorial, realizando fornecimento de insumos, recebimento de amostras e encaminhamento de
resultados aos clientes. Todos os feedbacks de clientes são encaminhados à Ouvidoria.
Administrativamente o laboratório conta com o suporte de diversas Unidades responsáveis pela
aquisição de materiais e serviços, para manutenção das atividades de rotina e demandas de novas
atividades (Seção de Compras, Serviço de Apoio Administrativo e Serviço de Programação e Execução
Orçamentária e Financeira), pelo gerenciamento de bens de consumo (Almoxarifado) e permanentes
(Patrimônio), assegurando o funcionamento contínuo dos serviços ofertados (Unidade de Manutenção), a
segurança das informações eletrônicas (Unidade de Informática), controle de acesso e movimentação de
veículos (Unidade de Atividades Gerais) e à conformidade documental (Unidade de Conformidade de
Registro de Gestão).
Todas as atividades administrativas e técnicas são gerenciadas pela Coordenação do LanagroPA, a qual é responsável pela gestão do laboratório e pela interlocução junto às instâncias superiores do
MAPA.
A estrutura do Lanagro - PA é definida de acordo com o Regimento Interno dos Laboratórios
Nacionais Agropecuários e está apresentada na Figura 1.
As principais competências e atribuições de responsabilidade de cada área estão descritas no
Quadro A.1.3 – Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas, conforme definido no Regimento
Interno dos Laboratórios Nacionais Agropecuários (Portaria Gabinete do Ministro nº 104 de 18 de abril
de 2006). Além das áreas informadas no Quadro citado, há ainda outras áreas estratégicas para as quais
não há definições de cargos no regimento Interno de criação da UJ, cujas atribuições estão citadas abaixo:
· Unidade de Garantia da Qualidade: coordenar e executar atividades para implantação e
manutenção do SGQ do Lanagro – PA, promover a divulgação e o conhecimento das normas de
referência do SGQ, orientar o processo de implantação e manutenção do SGQ, avaliar o processo
de implantação do SGQ através de auditorias internas, assessorar a Coordenação em questões
relacionadas à qualidade, gerenciar o Plano de Melhorias, proposto na Reunião de Análise Crítica
pela Direção.
· Seção de Compras: elaborar e acompanhar os processos de compras de material, de equipamentos
e de contratação de prestação de serviço, executar os procedimentos de licitação de acordo com as
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modalidades legalmente previstas, manter o cadastro de fornecedores, executar todos os processos
de aquisição, seguindo os procedimentos estabelecidos nos procedimentos internos.
Laboratórios: promover a execução das atividades sob suas responsabilidades, emitir laudos,
certificados e boletins referentes aos resultados analíticos laboratoriais e demais documentos
definidos em regulamentos e manuais, diagnosticar doenças dos animais e pragas dos vegetais,
onde aplicável, instruir processos técnico-administrativos, fazer aprovação técnica dos materiais
recebidos, elaborar relatórios operacionais.
Unidade de Conformidade de Registro de Gestão: proceder à conformidade documental dos
documentos recebidos pelo Serviço de Programação e Execução Orçamentária e Financeira e pelo
Serviço de Apoio Administrativo.
Unidade de Patrimônio: controlar a entrada e saída de bens permanentes, proceder ao recebimento
de bens permanentes adquiridos, verificar o atendimento às especificações de bens permanentes
solicitados, organizar a distribuição e o armazenamento dos materiais permanentes, manter
atualizada a listagem dos materiais permanentes disponíveis, informar sobre a disponibilidade de
bens que se apresentarem sem funcionalidade, encaminhar informações gerenciais relativas ao
patrimônio do Lanagro - PA, quando solicitadas.
Unidade de Almoxarifado: controlar a entrada e saída de bens de consumo, proceder ao
recebimento de bens de consumo adquiridos, verificar o atendimento às especificações de bem de
consumo solicitados, fornecer relatórios relativos aos bens de consumo, organizar a distribuição e
o armazenamento dos materiais de consumo, manter o controle sobre os bens de consumo a
receber, em interação com a Seção de Compras para acompanhar os prazos de entrega e
comunicar eventuais atrasos, gerenciar o estoque mínimo de materiais críticos de forma a garantir
o funcionamento das atividades laboratoriais.
Unidade de Atividades Gerais: controlar as atividades de transporte, telefonia, zeladoria e
vigilância do Lanagro - PA.
Unidade de Informática: realizar suporte de toda a infra-estrutura de rede e sistemas do Lanagro –
PA; realizar manutenção e conservação de redes, computadores e sistemas; executar programas
que tenham como finalidade impedir à decodificação de senhas, a propagação de vírus de
computador, a destruição parcial ou total de arquivos ou a indisponibilização de serviços de
informática no Lanagro – PA.
Unidade de Manutenção: receber, através de formulário próprio, as solicitações referentes à
manutenção predial, elétrica e hidráulica dos segmentos fazendo os encaminhamentos pertinentes
gerenciar a programação de calibração, manutenção preventiva e corretiva do Lanagro - PA.
Ouvidoria: registrar, avaliar, acompanhar e relatar as reclamações recebidas, realizar pesquisa de
satisfação dos clientes externos, realizar atendimento ao cliente, de acordo com o estabelecido no
POP UGQ 013 – Atendimento ao Cliente e Tratamento das Reclamações.
Comitê Interno de Biossegurança: coordenar as atividades dos grupos de trabalhos do Comitê, de
forma a manter os colaboradores do Lanagro - PA, informados sobre as questões relacionadas com
a saúde e a segurança, bem como sobre os procedimentos em caso de acidentes; estabelecer
programas preventivos e de inspeção para garantir que o funcionamento das instalações do
Lanagro - PA esteja dentro dos padrões e normas de Biossegurança, definidos pela
regulamentação específica de organismos internacionais reconhecidos, assim como das legislações
brasileiras afins.
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Quadro A.1.3 – Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas
Áreas/
Subunidades
Estratégicas

Competências
·

Titular

Período de
atuação

Cargo

Planejar e coordenar a execução das atividades do Lanagro – PA,

· Aprovar e submeter à apreciação do órgão competente as propostas consolidadas relativas ao Plano Plurianual e
programações orçamentárias e operacionais,
· Elaborar normas complementares ao desenvolvimento das atividades laboratoriais para as Unidades organizacionais
hierarquicamente subordinadas,
·

Apresentar, ao órgão competente, relatório anual das atividades desenvolvidas,

· 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,
Coordenação

·

Autorizar viagens de servidores, em objeto de Serviço,

Francisco Airton
Nogueira

01 de janeiro de
2014 a 31 de
janeiro de 2014

Coordenador

· Instaurar sindicância e processo administrativo disciplinar, para apuração de irregularidades, aplicando as
penalidades previstas na legislação pertinente,
· Praticar os atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial relativos aos créditos orçamentários
disponibilizados,
·

Autorizar e homologar licitações, bem como ratificar dispensas e inexigibilidades de licitações,

·

Praticar os demais atos de administração necessários ao cumprimento das competências do Lanagro - PA, observadas
disposições da legislação pertinente
Divisão Técnica
Laboratorial

·

· Acompanhar e avaliar a execução das atividades analíticas, o desempenho técnico e o atendimento das demandas
laboratoriais,
·

Serviço
de
Apoio
Administrativo

Homologar os resultados laboratoriais emitidos,

Lilian Cristina da
Silva Magalhães
Costa

Chefe
Divisão

de

01 de janeiro de
2014 a 31 de
janeiro de 2014

Américo Pinheiro
dos Santos

Chefe
Serviço

de

01 de janeiro de
2014 a 31 de
janeiro de 2014

Realizar o planejamento de atividades técnicas, definir e gerenciar metas técnicas

· Elaborar a proposta relacionada ao Plano Plurianual e a programação operacional, em articulação com as demais
Unidades organizacionais,
·

Acompanhar o desenvolvimento da programação operacional,

·

Efetuar o controle administrativo e financeiro de convênios, contratos, ajustes, acordos e protocolos,

· Promover e controlar as atividades de administração de material, patrimônio e de recursos da informação e
informática, comunicações administrativas, em especial de protocolo; administração de pessoal e de desenvolvimento de
recursos humanos; execução orçamentária e financeira dos créditos orçamentários disponibilizados; transporte, zeladoria,
vigilância, reprografia e telefonia;
·

Elaborar relatórios operacionais, consoante orientações específicas do competente órgão setorial do Ministério;

·

Reconhecer dispensa e inexigibilidade de licitações, cujas despesas corram à conta dos recursos alocados;

· Orientar e controlar, nos aspectos técnico-normativos, a execução das atividades de execução orçamentária e
financeira;
·

Acompanhar, avaliar e orientar os procedimentos administrativos referentes a contratações, licitações e aquisições;
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Áreas/
Subunidades
Estratégicas

Competências

Titular

Período de
atuação

Cargo

· Apoiar as atividades relativas a planejamento e acompanhamento, organização e modernização administrativa,
desenvolvimento de pessoas, adequação e manutenção dos equipamentos eletrônicos, comunicação social e suporte
técnico-operacional.
Serviço de
Programação e
Execução
Orçamentária e
Financeira

· Executar as atividades de programação, bem como, de execução orçamentária e financeira dos créditos orçamentários
disponibilizados;
·

Controlar e acompanhar a execução orçamentária e financeira de termos de parcerias e de cooperação técnica.

Renato de Jesus
da Costa Maués

Chefe
Serviço

de

Ana Cristina Leite
Correa

Chefe
Serviço

de

01 de janeiro de
2014 a 31 de
janeiro de 2014

· Planejar e monitorar as atividades de animais de experimentação laboratorial, através da Unidade de Biotério e
Infectório,

Serviço de
Apoio
Laboratorial

·

Preparo de meios de cultura, soluções e reagentes, através da Unidade de Produção de Meios e Soluções,

·

Produção de cultivo de células, através da Unidade de Cultivo de Células,

· Tratamento e controle da água utilizada, lavagem, embalagem e esterilização de material e vidraria, através da
Unidade de Lavagem e Esterilização,
· Recepção de amostras e encaminhamento de resultados laboratoriais aos clientes, através da Unidade de Recepção de
Amostras;

01 de janeiro de
2014 a 31 de
janeiro de 2014

· Fazer aprovação técnica dos materiais recebidos, juntamente com os responsáveis das Unidades, e realizar a
avaliação dos fornecedores dos produtos solicitados para execução das atividades nas Unidades de Produção de Meios e
Soluções, Lavagem e Esterilização
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Figura 1. Organograma do Lanagro-PA
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1.4

Macroprocessos finalísticos

Inserto ao Programa 2028 – Defesa Agropecuária, é competência do Lanagro-PA o
atendimento a demandas oriundas de todos os Estados da Federação, sendo esta usualmente requerida
pelos órgãos singulares das Superintendências Federais de Agricultura e os Órgãos de Defesa,
Fiscalização e Inspeção Agropecuária, principais clientes do suporte laboratorial do Lanagro-PA.
Para atendimento a estas demandas o Lanagro-PA dispõe de nove laboratórios analíticos cuja
finalidade é promover o suporte laboratorial aos programas e ações de competência da Secretaria
Executiva do MAPA.
Nesta senda, diversos Programas Especiais são destinados ao Lanagro-PA na sua área de
atuação. O Lanagro-PA trabalha para atingir seu objetivo que é promover o suporte laboratorial aos
programas e ações de competência da Secretaria de Defesa Agropecuária do MAPA.
É de responsabilidade do Lanagro-PA a execução de:
·
Análises de sementes;
·
Análises para fins de diagnóstico animal;
·
Análises físico-químicas em alimentos de origem animal;
·
Análises físico-químicas em bebidas e vinagres;
·
Análises físico-químicas em fertilizantes, corretivos e afins;
·
Análises de microscopia em alimentos para animais;
·
Análises microbiológicas em produtos de alimentos, bebidas e alimentos para
animais;
·
Análises de contaminantes biológicos;
·
Análises de contaminantes inorgânicos;
O suporte laboratorial do Lanagro-PA estende-se a todos os Estados da Federação, sendo os
principais parceiros:
·
Departamento de Sanidade Animal (DSA) e Departamento de Sanidade Vegetal
(DSV): os quais encaminham demandas referentes ao diagnóstico sanitário e fitossanitário,
qualidade de imunógenos e reagentes e qualidade de defensivos animais e agrícola. Para tanto, o
Lanagro-PA presta serviço de diagnóstico de doenças e pragas.
·
Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal (DIPOA), Departamento
de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal (DIPOV) e Coordenação de Controle de Resíduos e
Contaminantes (CCRC): os quais encaminham demandas de realização de análises de resíduos e
contaminantes, físico-químicas e microbiológicas em alimentos de origem animal e vegetal,
bebidas e água.
·
Departamento de Fiscalização de Insumos Pecuários (DFIP): que encaminham
demandas analíticas com finalidade de registro e controle de rações, medicamentos veterinários,
reagentes e imunógenos, registro e controle de fertilizantes e inoculantes, de defensivos agrícolas,
além de registro e controle de sementes e mudas.
·
Coordenação Geral de Apoio Animal (CGAL): que tem como competência a
proposição de políticas, metas e estratégias para a Rede Nacional de Laboratórios Agropecuários.
E ainda de promover, orientar e avaliar as atividades dos Lanagro quanto ao planejamento e
execução de atividades laboratoriais, projetos estratégicos e programação orçamentária,
operacional, financeiras e de desenvolvimento de servidores.
·
Outros Laboratórios integrantes da Rede Nacional de Laboratórios Agropecuários
(RNLA).
·
Universidade Federal Rural da Amazônia: a UJ possui acordo de cooperação
técnica com a Universidade em que está prevista a cessão de servidores. O Lanagro-PA possui
dois servidores oriundos da UFRA no seu quadro de pessoal.
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·
Agência de Defesa Agropecuária do Pará: a partir de acordo de cooperação técnica,
onde está prevista também a cessão de servidores ao Lanagro-PA. O laboratório também presta
suporte às ações de fiscalização estadual, realizando análises físico-químicas e microbiológicas
em produtos de origem animal.
·
Secretaria da Agricultura do Pará: a UJ possui acordo de cooperação técnica com a
Instituição em que está prevista a cessão de servidores. O Lanagro-PA possui dois servidores
oriundos da SAGRI no seu quadro de pessoal.
·
Instituto Evandro Chagas: o Lanagro-PA tem parceria com a Instituição para
fornecimento de insumos, notadamente animais para experimentação animal. Para tanto, o
Laboratório possui acordo de cooperação técnica com o IEC.
·
Agências de Defesas Agropecuárias dos estados da Federação: para estas o
Lanagro-PA disponibiliza serviços de análises para fins de diagnóstico de doenças dos animais.
Os laboratórios do Lanagro-PA utilizam métodos e procedimentos apropriados para todas as
análises dentro de seu escopo e procedimentos de controle da qualidade para monitorar a garantia dos
resultados emitidos.
Espelhando a dinâmica do agronegócio e das forças regulatórias, nacionais e internacionais, esta
UJ tem executado diversos programas como o Programa de Estudo Exploratório para Pesquisa de
Salmonella spp. e Escherichia coli em carcaças de frango, Programa de Conformidade de Produtos,
Programa de Controle de Fraude de Água em Carcaças e Partes Congeladas de Frangos, Fraude do Leite,
Programa Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes, Programa de Pesquisa de Presença de
Subprodutos de Origem Animal em Alimentos para Ruminantes e Programas de Saúde dos Animais
conduzidos pelo MAPA.
A capacidade de processamento de amostras, bem como os serviços oferecidos pelo LanagroPA no ano de 2014, estão expressos na Tabela 1.
Tabela 1. Quantitativo de Serviços analíticos disponibilizados pelos laboratórios do Lanagro-PA no
ano de 2014.
LABORATÓRIO

CAPACIDADE
ANALÍTICA MENSAL

ESCOPO DE
ANÁLISES

Laboratório de Microbiologia de Alimentos e Água

80

42

Laboratório de Análises Físico-Químicas de
Alimentos de Origem Animal e Água

80

153

Laboratório de Análises Físico-Químicas de
Bebidas e Vinagre

60

113

Laboratório de Análises Físico-Químicas de
Fertilizantes e Corretivos

60

53

Laboratório de Alimentos para Animais

30

6

Laboratório de Resíduos e Contaminantes

40

17

Laboratório de Resíduos e
Contaminantes/Micotoxinas

30

02

Laboratório Oficial de Análises de Sementes

90

10

Laboratório de Diagnóstico Animal

6700

13

O Lanagro-PA recebeu aproximadamente 26.000 amostras em todas as áreas analíticas durante
o exercício de 2013, o que equivaleu a um total de 57.000 determinações. As determinações são
equivalentes a procedimentos analíticos com resultados para cada tipo e grupo de matriz.
A emissão dos resultados destas análises para apoio às ações de inspeção e fiscalização é um
dos principais macroprocessos oferecidos pelo Lanagro-PA. Conforme o Quadro A.1.4, as demais ações
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incluem ainda atividades de auditoria nos laboratórios da Rede de Laboratórios Agropecuários do MAPA,
para credenciamento e monitoramento destes laboratórios credenciados, atividades de desenvolvimento
de metodologias e de ampliação da acreditação na ISO 17.025:2005.
Quadro A.1.4 – Macroprocessos Finalísticos
Macroprocessos
Ensaios
laboratoriais

Descrição
Realização de análises
laboratoriais para
atendimento das demandas
de fiscalização e controle
do MAPA e demais
entidades parceiras.

Produtos e
Serviços
Relatório de
ensaio

Principais Clientes
Unidades do MAPA (secretarias,
departamentos, coordenações, divisões e
serviços) que conduzem programas oficiais de
controle de produtos, fiscalizações ou inspeções
de produtos e estabelecimentos, como
Secretaria de Defesa Agropecuária do MAPA
(incluindo seus departamentos e coordenações),
Coordenação Geral de Apoio Laboratorial do
MAPA, demais Lanagros, Superintendências
Federais de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento do MAPA (incluindo seus
serviços de fiscalização e inspeção).

Subunidades
Responsáveis

Divisão Técnica
Laboratorial,
Laboratórios

Fora do âmbito do MAPA, existem também
parceiros importantes como instituições de
pesquisa, instituições de ensino, CNPq,
Exército, Polícia Federal, Ministério Público,
entre outros.
Metodologias
analíticas

Desenvolvimento de novas
metodologias e/ou
validação de metodologias
existentes

Ampliação de
ensaios
acreditados na ISO
17.025

Garantir que todo o escopo
do Lanagro-PA seja
acreditado na NBR ISO
IEC 17.025:2005

Auditorias

Realização de auditorias
em laboratórios
credenciados pelo MAPA e
em laboratórios postulantes
ao credenciamento

Publicação de
metodologias

Laboratórios públicos, e privados, instituições
de pesquisa e ensino.

Ensaio
acreditado na
ISO 17.025

Unidades do MAPA (secretarias,
departamentos, coordenações, divisões e
serviços) que conduzem programas oficiais de
controle de produtos, fiscalizações ou inspeções
de produtos e estabelecimentos, como
Secretaria de Defesa Agropecuária do MAPA
(incluindo seus departamentos e coordenações),
Coordenação Geral de Apoio Laboratorial do
MAPA, demais Lanagros, Superintendências
Federais de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento do MAPA (incluindo seus
serviços de fiscalização e inspeção).

Divisão Técnica
laboratorial,
Laboratórios,
Unidade de
Garantia da
Qualidade

Laboratórios credenciados da RNLA (conforme
IN nº 57 de 11/12/2013), Unidades do MAPA
que conduzem programas oficiais de controle
de produtos, fiscalizações ou inspeções de
produtos e estabelecimento, sociedade

Divisão Técnica
laboratorial,
Laboratórios,
Unidade da
Garantia da
Qualidade

Relatórios de
auditoria

DLAB e UGQ

As atividades voltadas à pesquisa, desenvolvimento, validação e verificação de desempenho de
métodos de análises, são prioritariamente conduzidas em parceria com o Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico, através de projeto gerido pelo MAPA denominado “Projeto
Sagres” - Ampliação e aperfeiçoamento da infra-estrutura e da capacidade técnico-científica dos
Laboratórios Nacionais Agropecuários - LANAGROs para atendimento às demandas da defesa
agropecuária nacional.”, executado ao longo do ano de 2014. Para este processo, o Lanagro-PA contou
com a colaboração de técnicos de nível superior e médio realizando treinamento e capacitação dos
colaboradores e implementação e validação de novos métodos analíticos Os principais projetos
conduzidos pelo Lanagro-PA estão apresentados na Tabela 2.
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Tabela 2. Principais projetos em desenvolvimento no Lanagro-PA – Macroprocesso Metodologias
Analíticas.
Laborató
rio

Título do projeto

Linha do Projeto

ALA

Implantação de análises físico-químicas, fibra bruta e extrato etéreo com e sem
hidrólise ácida, em insumos destinados à alimentação animal

Validação para
fiscalização de produtos
e/ou garantia da sanidade
animal/vegetal

ALA

Apoio Técnico à Implementação de análises físico-químicas, fibra bruta e extrato
etéreo com e sem hidrólise ácida, em insumos destinados à alimentação animal

Apoio em Validação e
extensão de escopo

LDA

Validação para
Padronização, validação de métodos para detecção e diagnóstico de amostras suspeitas fiscalização de produtos
de contaminação do Vírus da Doença de Newcastle
e/ou garantia da sanidade
animal/vegetal

LFC

Apoio técnico à validação dos métodos no laboratório de fertilizantes e corretivos, à
consolidação dos requisitos técnicos da ISO 17.025:2005

Apoio em Validação e
extensão de escopo
Validação para
fiscalização de produtos
e/ou garantia da sanidade
animal/vegetal

LFC

Validação dos Métodos Implementados no Laboratório de Fertilizantes e Corretivos e
Consolidação dos Requisitos Técnicos da ISO 17.025:2005

LFC

Desenvolvimento e Validação de Método Analítico para a Determinação de Cálcio e
Magnésio por Espectrometria de Emissão Atômica com plasma por micro-ondas em
fertilizantes minerais para aplicação via solo

Validação para
fiscalização de produtos
e/ou garantia da sanidade
animal/vegetal

LMA

Estudo da estabilidade e viabilidade das vidrarias e dos meios de cultura preparados
destinados às análises realizadas pelo LMA

Estudo Técnico

RES

Apoio técnico a extensão de escopo de avermectinas em músculo de aves e suíno e
apoio ao desenvolvimento e validação de método analítico para determinação de
anfenicóis em músculo bovino de acordo com a norma NBR/ISO/IEC 17025 no
Laboratório de Resíduos e Contaminantes e qualificação de recursos humanos
conforme demandas específicas do laboratório

Apoio em Validação e
extensão de escopo

RES

Extensão do escopo do método de determinação de Avermectinas em Músculo de
Aves e Músculo Suíno e Validação Método para Determinação de Antimicrobianos do Validação
tipo Anfenicóis em Músculo Bovino

RES

Desenvolvimento estratégico de Otimização, supervisão, treinamentos e manutenção
da garantia e controle do sistema de Gestão da qualidade, visando à manutenção da
Acreditação da Norma NBR ISO 17025:2005 do Laboratório de Resíduos e
Contaminantes do LANAGRO PA

RES

Ampliação e aperfeiçoamento da infra-estrutura e da capacidade técnico-científica dos
Apoio em Validação e
Laboratórios Nacionais Agropecuários - LANAGROs para atendimento às demandas
extensão de escopo
da defesa agropecuária nacional

RES

Apoio Técnico ao desenvolvimento e validação de método analítico para
determinação de benzimidazois em músculo bovino e leite utilizando UPLC-MS/MS
de acordo com a norma NBR/ISO/IEC 17025 e qualificação de recursos humanos.

RES

Produção de material de
referência e SGQ

Apoio em Validação e
extensão de escopo

Validação de método analítico para determinação de benzimidazois em músculo
bovino e leite utilizando UPLC-MS/MS de acordo com a norma NBR/ISO/IEC 17025
e qualificação de recursos humanos.
Validação PNCRC
continua
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Laborató
rio

Título do projeto

Linha do Projeto

RES

Desenvolvimento e Validação do Método Analítico para a Especiação Química do
Arsênio por LC/ICP/MS em arroz

Validação PNCRC

RES

Desenvolvimento e validação de método para análises de Cd, em suplemento mineral
para bovinos por Absorção Atômica em forno grafite

Validação para
fiscalização de produtos
e/ou garantia da sanidade
animal/vegetal

RES

Planejamento, Desenvolvimento, Implementação e Gerenciamento de Projetos
voltados ao Sistema de Gestão da Qualidade do LANAGRO-PA, visando à
manutenção da Acreditação na norma NBR ISO/IEC 17025:2005

Produção de material de
referência e SGQ

RES/MCT

Desenvolvimento e validação de método analítico por cromatografia Líquida de Ultra
Eficiência com detecção por FLD para an
nálise de Ocratoxina A em arroz

Validação PNCRC

SAL

Suporte Técnico nos monitoramentos dos processos da Unidade de Produção de
Meios e Soluções do Lanagro/PA

Estudo Técnico

SAL

Apoio, treinamento e supervisão técnica na implantação e manutenção do sistema de
reaproveitamento do efluente de água desmineralizada produzido no segmento
Lavagem do Serviço de Apoio Laboratorial do Lanagro-PA visando à
responsabilidade e qualidade ambiental desta instituição

Estudo Técnico

SAL

Apoio Técnico as Atividades de Serviço de Apoio Laboratorial do Lanagro/PA

Estudo Técnico

UGQ

Desenvolvimento e melhoria da eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade, visando
à manutenção da acreditação da norma NBR ISO/IEC 17025:2005

Apoio em Validação e
extensão de escopo

De forma a atestar a qualidade técnica dos serviços fornecidos pelos seus diversos laboratórios,
o Lanagro-PA, procedeu ao longo do ano de 2014, à participação em testes de proficiência e controles
interlaboratoriais. Outra atividade importante refere-se à execução de auditorias de credenciamento e de
monitoramento de laboratórios credenciados (instituições públicas e privadas, prestadoras de serviços
laboratoriais a sociedade), de acordo com a norma NBR ISO/IEC 17025:2005 e, especialmente, normas
específicas emanadas pela CGAL/SDA/MAPA. Estes dois itens são avaliados individualmente através de
indicadores de desempenho, conforme tratado no item 5.5 deste Relatório.
O Lanagro-PA recebeu o reconhecimento internacional de sua competência técnica através da
Acreditação conforme a ABNT NBR ISO/IEC 17.025 - Requisitos gerais para a competência de
laboratórios de ensaios e calibração, norma mundial de excelência em laboratórios, concedida no
exercício de 2012 pelo INMETRO, consubstanciando os esforços institucionais realizados no exercício.
No final do exercício de 2013 o Lanagro-PA foi avaliado novamente pelo INMETRO segundo os
requisitos estabelecidos pela NBR ISO/IEC nº 17025 para a manutenção e extensão de seu escopo de
acreditação. Ao longo do exercício de 2014, a gestão imprimiu um grande esforço para sanar não
conformidades apontadas na auditoria de 2013. Tais não conformidades se referiam principalmente à
aquisição de materiais de referência de serviços de calibração. A falta destes itens compromete a cadeia
de rastreabilidade metrológica de um laboratório, colocando em dúvida a confiabilidade dos resultados
emitidos, pois a rastreabilidade é considerada um dos pilares da competência técnica.
.
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2. INFORMAÇÕES SOBRE A GOVERNANÇA
2.1

Estrutura de Governança

O Lanagro-PA não possui uma estrutura definida de controle interno, tais como conselhos e
comitês. O planejamento orçamentário é submetido à CGAL para avaliação e aprovação. As avaliações
dos lançamentos financeiros são realizadas via SICAF tanto pela CCONT/MAPA como pela Secretaria
do Tesouro Nacional.
No âmbito interno, o Lanagro-PA tem nos segmentos SPEO e Conformidade de Registros de
Gestão seus principais mecanismos, para respectivamente, executar o controle da execução financeira e,
paralelo, a correição em processos administrativos em suas diversas naturezas. Ambos têm previsão no
Regimento Interno, bem como, atendem aos regramentos gerais da Administração Federal, conforme o
serviço especificamente executado.
Estas incumbências são executadas por servidores de carreira do MAPA
O controle é exercitado regularmente pelas autoridades competentes conforme a natureza do Ato,
neste sentido. A avaliação de risco tem tido tratamento indireto por meio dos planejamentos estratégicos
internos, em consonância àquele emanado pelo MAPA-Sede
A fiscalização dos contratos é realizada por servidores designados em Portarias publicadas no
Boletim de Pessoal da SFA/PA. Devido à grande carência por servidores públicos na Unidade, o
Coordenador tem nomeado servidores da área técnica, especialmente Fiscais Federais Agropecuários,
como fiscais de contrato.
Como parte da estrutura do sistema de gestão da qualidade, o Lanagro-PA realiza auditorias
internas com foco no atendimento aos requisitos da Norma ISO 17.025. Tais auditorias abrangem as
Unidades de Apoio, como o Serviço de Compras, por exemplo, porém os auditores não têm experiência
na avaliação dos requisitos relacionados a legislações específicas da área.
Esta UASG não contempla atos de correição, por inocorrência de tal incumbência.

2.2

Atuação da unidade de auditoria interna

O Lanagro-PA não possui uma estrutura específica de controle interno, mas está vinculado ao
MAPA, cujo órgão de controle interno é a Controladoria-Geral da União (CGU).
O sistema de controles internos em funcionamento do Lanagro-PA está relatado no item 2.1
acima.
2.3

Sistema de Correição

O artigo 16 da Portaria 104, de 18 de abril de 2006 (Regimento Interno dos Lanagros), menciona
em seu item VII que compete aos Coordenadores dos Lanagros instaurar sindicância e processo
administrativo disciplinar, para apuração de irregularidades, aplicando as penalidades previstas na
legislação pertinente.
O Lanagro-PA, unidade descentralizada do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
atende a Portaria MAPA nº 37, de 19 de março de 2008, publicada no Boletim de Pessoal nº 9, de
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31/3/08, por isso não mantém designada Comissão para fins de correição, observando-se os Instrumentos
normativos.
Tal Portaria implementa a Política de Uso do Sistema de Gestão de Processos Disciplinares –
Sistema CGU-PAD, no âmbito do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, através de regras
para o gerenciamento das informações dos procedimentos administrativos disciplinares instaurados,
consoante o disposto na Portaria nº 1.043, de 24 de julho de 2007. Os procedimentos administrativos
aplicáveis são:
·

Procedimento Administrativo para Empregado Público (art. 3º da Lei nº 9.962/2000);

·

Processo Administrativo Disciplinar (Lei nº 8.112/90);

·

Rito Sumário (Lei nº 8.112/90);

·

Sindicância "Servidor Temporário" (art. 10 da Lei nº 8.745/93); e

·

Sindicância (Lei nº 8.112/90).

No exercício de 2014, dois servidores participaram de treinamentos no Sistema CGU-PAD
organizados pelo Órgão Central e foram nomeados como interlocutores titulares e suplentes, junto à
Coordenação-Geral de Procedimentos Administrativos Disciplinares - CGPAD/SE através da Portaria nº
270, de 09 de dezembro de 2014.
Informa-se ainda que no exercício de 2014 não ocorreu abertura, andamento ou encaminhamento
de processo administrativo disciplinar nesta Unidade Jurisdicionada.
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2.4

Avaliação do Funcionamento dos Controles Internos

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM AVALIADOS
Ambiente de Controle
A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução dos objetivos da
unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento.
Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os servidores e
funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.
A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente.
Existe código formalizado de ética ou de conduta.
Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em documentos
formais.
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.
As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das
responsabilidades.
Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da competência da UJ.
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.
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.
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.
17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para apurar
responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.
18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores de
responsabilidade da unidade.
Procedimentos de Controle
19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos e alcançar
os objetivos da UJ, claramente estabelecidas.
20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam consistentemente de
acordo com um plano de longo prazo.
21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de benefícios que
possam derivar de sua aplicação.
22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão diretamente
relacionadas com os objetivos de controle.
Informação e Comunicação
23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada, armazenada e
comunicada tempestivamente às pessoas adequadas.
24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente para permitir
ao gestor tomar as decisões apropriadas.

VALORES
1 2 3 4 5
x
x
x
x
x
x

x
x
1

2

3

4
x
x

x
5

x

x
x
x
x
X
X
1

2

3
x

4

5

4

5
x

x
x
x
1

2

3

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

x
x
x

Monitoramento
1 2 3 4 5
28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua validade e
x
qualidade ao longo do tempo.
29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas avaliações
x
sofridas.
30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu desempenho.
x
Análise crítica e comentários relevantes:
Vários dos itens considerados parcialmente ou totalmente válidos são assim avaliados, pois o Sistema de Gestão da
Qualidade adotado pela UJ aborda estas ações e políticas, mas para os itens cuja avaliação foi neutra, são assim avaliados,
pois a análise e gerenciamento de riscos, é comprometida já que estes procedimentos de controle não são abordados no
Sistema de Gestão adotado pelo Lanagro e devido à carência de pessoal não há programas específicos para implantação
destas ações e políticas
Escala de valores da Avaliação:
(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.

ORIENTAÇÕES PARA A AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS
Como ferramentas adicionais de controle interno o Lanagro-PA utiliza treinamentos como
mecanismos de divulgação e conscientização, acerca da importância dos controles internos para a
Unidade, tanto de áreas gerenciais como de áreas finalísticas. O Laboratório dispõe de um Manual da
Qualidade, com normas e procedimentos prevendo sistemas de autorizações e aprovações, linhas de
autoridade definidos e o estabelecimento de práticas operacionais e de rotinas.
Em relação à adoção de práticas para divulgação e tratamento de informações relacionadas às
atividades necessárias ao alcance dos objetivos da Unidade, destacam-se os procedimentos para
tramitação de informações internas emanados pelo Serviço de Apoio Administrativo e pela Divisão
Técnica Laboratorial, os quais dispõem sobre a tramitação de informações técnicas, administrativas e
financeiras.
Para o monitoramento de suas atividades está previsto no Manual de Qualidade um ciclo anual
de auditorias internas, para fins de identificação e correção dos procedimentos das atividades finalísticas.
Há ainda a reunião de análise crítica, onde vários indicadores de desempenho são avaliados (número de
reclamações recebidas, número de não-conformidades detectadas e resolvidas, avaliação de desempenho
das unidades finalísticas, taxa de atendimento a demanda, entre outros) e propostas ações de melhoria. A
UJ dispõe também da Unidade de Conformidade de Registros de Gestão, que avalia a conformidade dos
processos sob responsabilidade do Lanagro-PA.
Ainda em relação aos procedimentos de controle esta UJ considera que a falta de pessoal
constitui um ponto fraco nos mecanismo de monitoramento de seus controles internos. O
acompanhamento da execução do programa/ação quanto à correspondência entre a realização da meta
física e da meta financeira, é realizado por uma servidora, o que limita as ações do Lanagro-PA nesta
área. A UJ não dispõe de servidor responsável pela análise e divulgação das mudanças na legislação das
licitações, assim como ocorre falta de segregação de função com acúmulo de responsabilidades em certas
funções. Espera-se que com o treinamento de servidores provenientes do concurso público realizado no
exercício de 2014 esta situação possa ser sanada.

31

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria-Geral de Controle Externo
Serviço de Gestão da Prestação de Contas

3. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE.
3.1

Canais de acesso do cidadão

Com o advento da Lei nº 12.527, de 18.11.2011, o acesso às informações públicas ficou
padronizado em todos os órgãos do Poder Público. No Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento-MAPA, este acesso está previsto pelo SIC – Serviço de Informação ao Cidadão. As
informações disponíveis na internet são classificadas como Transparências Ativas e as não disponíveis
como Transparência Passivas. Na Portaria nº 193, de 24 de outubro de 2012 estão designados os
servidores dos Laboratórios Nacionais Agropecuários - Lanagros listados como interlocutores junto ao
Serviço de Informação ao Cidadão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SIC/MAPA
Estão disponibilizados na página virtual http://www.agricultura.gov.br/carta-de-servico-aocidadao os canais de atendimento do MAPA os quais são:
·
·
·
·

Central de Relacionamento e Serviços
Ouvidoria
Serviço de Informação ao Cidadão – SIC
Orientação e dúvidas

Adicionalmente o Lanagro-PA possui uma Ouvidoria, instituída através de Portaria nº 13, de
10/05/2007 a qual está à disposição para receber reclamações, denúncias, sugestões e elogios em relação
aos serviços prestados. Além de prestar esclarecimentos, a atuação da Ouvidoria visa à pesquisa de
opinião para aprimoramento e busca de soluções para as ocorrências apontadas.
O Lanagro-PA também possui canais de acesso aos seus clientes, que são os Serviços de
Inspeção, Sanidade, Fiscalização e de Vigilância Agropecuária, bem como as demandas originadas de
outros estados da federação, de acordo com programas definidos pelo MAPA. Participa ainda de parcerias
com outros órgãos governamentais, nacionais e internacionais, e instituições de ensino e pesquisa, por
meio de programas específicos ou de acordos de cooperações técnicas. Os critérios e sistemática para
atendimento ao cliente estão previstos no Procedimento Operacional Padrão POP UGQ 013 –
Atendimento aos Clientes e Tratamento de Reclamações.
As reclamações recebidas são registradas, e avaliadas quanto a sua pertinência pelo segmento e
pela UGQ também conforme o POP UGQ 013.
Qualquer realimentação recebida dos clientes é avaliada pela Ouvidoria, Unidade de Garantia da
Qualidade e Divisão Técnica do Lanagro-PA. Os dados referentes à realimentação de clientes
(solicitações, reclamações, denúncias, sugestões) são avaliados também em reuniões denominadas
Reunião de Análise Crítica pela Direção.
Estas reuniões ocorrem uma vez ao ano e são divulgadas através de memorando emitido pela
UGQ do Lanagro-PA, a todos os Laboratórios/Unidades/Serviços e Seções que fazem parte do escopo do
sistema de gestão do laboratório.
Participam da Reunião da Análise Crítica:
·
O Coordenador do Lanagro-PA ou substituto;
·
O chefe da Divisão Técnica Laboratorial ou substituto;
·
O Gerente da Qualidade ou substituto;
·
Os responsáveis pelos Laboratórios ou substitutos e responsáveis pela qualidade de cada
segmento;
·
Os chefes dos Serviços, Seções e suas Unidades.
Os dados do SGQ são apresentados e avaliados pelos participantes da reunião, de forma a fornecer
as saídas da análise crítica, as quais devem ser usadas, como entradas para elaboração do Plano de
Melhorias. O Plano de Melhorias, após aprovação pela Coordenação deve ser comunicado aos demais
colaboradores, através dos responsáveis pelos segmentos do Lanagro-PA, e de exposição em mural de
avisos.
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3.2

Carta de Serviços ao Cidadão

O Lanagro-PA é integrante da Rede Nacional de Laboratórios Agropecuários, do Sistema
Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (SUASA/MAPA), a qual é composta por laboratórios
oficiais e credenciados em todo o País. Esses laboratórios respondem pelas análises e exames de caráter
oficial exigidos ao longo de todo o processo de produção das atividades agropecuárias. Os serviços
laboratoriais são requisitados em praticamente todas as fases da cadeia produtiva: da propriedade rural até
o ato de compra do consumidor, passando pelo transporte e as diversas formas de processamento.
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por meio de sua Carta de Serviços ao
cidadão, ratifica o compromisso de aperfeiçoar a gestão de seus serviços e garantir um atendimento de
qualidade e mais acessível ao cidadão.
A Carta de Serviços ao Cidadão tem por objetivo “informar o cidadão dos serviços prestados
pelo órgão ou entidade, das formas de acesso a esses serviços e dos respectivos compromissos e padrões
de qualidade de atendimento ao público.”
Como integrante da RNLA, a Carta de Serviços ao Cidadão desta UJ faz parte da Carta Defesa
Agropecuária: Laboratórios, a qual pode ser acessada através do endereço eletrônico
http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/Carta_servico_laboratorios.pdf.
A Carta citada informa que o cidadão pode encaminhar questionamentos técnicos à
Coordenação-Geral de Apoio Laboratorial, da Secretaria de Defesa Agropecuária (SDA), pelo e-mail
cgal@agricultura.gov.br, os quais serão repassados ao Lanagro-PA, quando pertinente. Adicionalmente
menciona também os telefones e e-mail de contato direto desta UJ.
3.2

Mecanismos para medir a satisfação dos produtos e serviços

A satisfação dos clientes quanto aos serviços prestados pela UJ é avaliada através de Pesquisa
de Satisfação, a qual é realizada continuamente, com coleta de dados através do FO UGQ 037 – Pesquisa
de satisfação de clientes externos, o qual é enviado aos clientes pela Unidade de Recepção de Amostras
(SAL/REC), juntamente com cada remessa de resultados analíticos.
Os formulários preenchidos são devolvidos ao Lanagro-PA por e-mail (escaneados), por fax,
pelos Correios, ou acompanhando a próxima remessa de amostras para análise.
O SAL/REC recebe os formulários respondidos (exceto os escaneados, que são enviados
diretamente ao e-mail da Ouvidoria) e os encaminha à Ouvidoria. Cada resposta recebida é avaliada,
procedendo-se ao registro e tratamento de reclamações quando necessário.
Anualmente, dentro de um intervalo de tempo definido pela Ouvidoria, são elaborados
relatórios com base no conjunto de manifestações recebidas.
Os clientes se manifestaram como Satisfeito, Pouco Satisfeito ou Insatisfeito considerando os
itens abaixo:
·
Facilidade e qualidade de comunicação
·
Disposição dos profissionais em resolver ou direcionar corretamente a necessidade do
cliente
·
Prazo de entrega dos resultados de ensaio
·
Clareza na apresentação dos resultados de ensaio
Em caso de avaliação pouco satisfatória ou insatisfatória, os clientes são estimulados a se
manifestar, descrevendo a insatisfação e/ou sugestões de melhoria de forma livre.
Além das Pesquisas de Satisfação, os clientes do Lanagro-PA podem se manifestar
espontaneamente através do FO UGQ 002 – Manifestação de Clientes. Estes formulários estão
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disponíveis em caixas coletoras localizadas na Recepção de Amostras, Laboratório de Bebidas e Vinagre
(base 02) e na Administração. As manifestações também são avaliadas pela Ouvidoria seguindo a
sistemática definida para as Pesquisas de Satisfação.
Os dados históricos obtidos nas Pesquisas de Satisfação de Clientes (2009 a 2014) estão abaixo
apresentados na Figura 2.

Histórico da pesquisa de satisfação de clientes externos - Lanagro - PA
(índice de satisfação )
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Facilidade e qualidade de comunicação
Disposição dos profissionais em resolver ou direcionar corretamente a necessidade do cliente
Prazo de entrega dos resultados de ensaio
Clareza na apresentação dos resultados de ensaios

Figura 2. Histórico da Pesquisa de satisfação de Clientes externos- Dados de 2009 a 2014
As avaliações insatisfatórias e os comentários recebidos são avaliados pela UJ através de reunião
envolvendo a Ouvidoria, UGQ, DLAB e a área analítica envolvida. As explicações são repassadas aos
clientes e se necessário são abertas reclamações e/ou não conformidades assim como oportunidades de
melhorias.

3.3

Acesso às informações da unidade jurisdicionada

Em cumprimento à Lei de Acesso a Informação nº 12.527/2011 o Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento – Mapa disponibiliza na internet as informações classificadas como
Transparência Ativa. As que não estão disponíveis na internet são classificadas como Transparência
Passiva porque dependem de solicitação. Neste caso, o cidadão poderá utilizar o Sistema Eletrônico do
Serviço de Informação ao Cidadão– e-SIC
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As informações relacionadas à atuação desta UJ podem ser acessadas através do endereço
eletrônico http://www.agricultura.gov.br/laboratorios/lanagros. Dados referentes à transparência da gestão
(contratos, acordos de cooperação técnica, licitações realizadas) podem ser consultados em
http://www.agricultura.gov.br/acessoainformacao. Os relatórios de gestão estão disponíveis no endereço
http://www.agricultura.gov.br/acessoainformacao/auditorias.

3.4

Avaliação do desempenho da unidade jurisdicionada

Esta UJ tem como principais usuários de seus serviços o próprio Ministério da Agricultura, além
das Agências de Defesa Estaduais, e em menor escala o Ministério Público e as Polícias Civil e Federal.
Os principais clientes (Serviços do MAPA) são consultados quanto aos padrões de qualidade e
cumprimento de compromissos emanados por esta UJ através de Pesquisa de Satisfação Anual, conforme
detalhado no item 3.2 - Mecanismos para medir a satisfação dos produtos e serviços
Como integrante da RNLA, a Carta de Serviços ao Cidadão desta UJ faz parte da Carta Defesa
Agropecuária: Laboratórios, a qual pode ser acessada através do endereço eletrônico
http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/Carta_servico_laboratorios.pdf.
Desta forma, o monitoramento dos padrões de qualidade fixados na Carta de Serviços ao
Cidadão é de competência da Coordenação Geral de Apoio Laboratorial
3.5

Medidas Relativas à acessibilidade

No exercício de 2014, o laboratório fez a contratação de obras para reforma de três unidades
laboratoriais e construção de um prédio anexo à Administração. Tal construção foi oriunda de adesão à
ata de registro de preços gerenciada pela Universidade Federal do Pará. Os projetos para as obras
contratadas previam medidas de acessibilidade, no que se refere a rampas e portas de acesso e banheiros
adaptados a pessoa com mobilidade reduzida.
Adicionalmente a UJ adquiriu através de licitação ocorrida no final do exercício uma plataforma
elevatória para permitir a acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida ao prédio da Administração
do Lanagro-PA.
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5. PLANEJAMENTO DA UNIDADE E RESULTADOS ALCANÇADOS
O Lanagro-PA não é responsável pela gestão de programas temáticos, objetivos vinculados a
programas temáticos, iniciativas vinculadas a programas temáticos e também programas de gestão,
manutenção e serviços do PPA, sendo responsável apenas pela execução de ações. Portanto, os itens
relacionados a estes temas bem como os seus respectivos quadros não são aplicáveis à UJ
O Lanagro-PA não é uma unidade orçamentária, não sendo aplicáveis também os item e quadros
demandados para este tipo de Unidade. Esta UJ recebe os créditos por movimentação e não diretamente
da LOA, não tendo, portanto créditos originários.
Portanto não são aplicáveis os seguintes itens deste capítulo:

5.1

·

Programa Temático;

·

Ações (subitens Ações não Previstas na LOA 2014 – Restos a Pagar não Processados –
OFSS, Ações - Orçamento de Investimento – OI);

·

Informações sobre custos de produtos e serviços (e o Quadro A. 5.5.5. Informações sobre
custos e serviços).

Planejamento da unidade

O Lanagro-PA não possui planejamento estratégico próprio, estando inserida no Planejamento
Estratégico do MAPA, SAD e CGAL. Os planejamentos estratégicos destas UJ estão apresentados nas
Figura 3, Figura 4 e Figura 5.
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento têm como Missão “Promover o
desenvolvimento sustentável e a competitividade do agronegócio em benefício da sociedade brasileira”. O
desenvolvimento sustentável do agronegócio com estímulo à produtividade, sanidade e qualidade,
justifica a atenção governamental dispensada às políticas de proteção à saúde pública e sanidade
fitozoosanitárias.
Visando garantir a segurança alimentar dos consumidores, nos aspectos de inocuidade, qualidade
e identidade de produtos e subprodutos de origem animal e vegetal, qualidade de insumos agropecuários e
promover a sanidade animal e vegetal, o MAPA conta em sua estrutura funcional com a Coordenação
Geral de Apoio Laboratorial que mantém sob sua responsabilidade, unidades descentralizadas
denominadas Lanagros, cuja competência é conferir suporte às atividades desenvolvidas pelos
Departamentos ou Coordenações vinculadas à Secretaria de Defesa Agropecuária.
A Coordenação Geral de Apoio Laboratorial, baseada em normas nacionais e internacionais,
avanços tecnológicos e na atenção governamental dispensada às políticas de proteção da saúde pública e
sanidade animal e vegetal, coordena as atividades desenvolvidas nos Lanagros, distribuindo-as de acordo
com a sua especialização, considerando como plano estratégico o período de 2010-2023, com a visão de
ser referência mundial em Serviço Laboratorial Agropecuário.
Além das análises fiscais realizadas pelo Lanagro-PA são desenvolvidas atividades voltadas à
pesquisa e validação de métodos analíticos, treinamento e capacitação dos colaboradores, participação em
testes de proficiência e controles interlaboratoriais que visam incrementar a qualidade aos serviços
prestados.
Outra atividade importante refere-se à execução de auditorias internas e de credenciamento, além
de auditorias de monitoramento de laboratórios credenciados à Rede Nacional de Laboratórios
Agropecuários do MAPA.
Neste contexto, a CGAL por meio de suas ações conjuntas com os Lanagros tem a finalidade de
prover análises e diagnósticos em apoio às ações de defesa, vigilância, fiscalização, para garantir a
qualidade e sanidade animal e vegetal, dos produtos e dos insumos agropecuários.
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Dentre os indicadores considerados pela CGAL, para os quais os Lanagros são os fornecedores
dos dados estão:
·

Percentual de atendimento à demanda de amostras laboratoriais;

·

Percentual de atendimento à demanda de métodos validados e acreditados na NBR
ISO/IEC 17.025;

·

Percentual de auditorias realizadas.

Os dados obtidos pelos Lanagros são repassados à CGAL e são compilados para serem
considerados como os indicadores apresentados à Casa Civil. Estes indicadores dizem respeito ao
Objetivo 0367 do PPA 2012-2015 para a Secretaria de Defesa Agropecuária/MAPA de “Modernizar os
Laboratórios Nacionais Agropecuários e qualificar a oferta de serviços da Rede Nacional de Laboratórios
Agropecuários, com vistas a aprimorar o atendimento às demandas de Defesa Agropecuária”, tendo como
metas (para o período 2012-2015):
·

Ampliar de 25,4 para 33 milhões o número de ensaios realizados anualmente pela Rede
Nacional de Laboratórios Agropecuários.
· Aumentar de 305 para 610 o número de ensaios realizados pelos Lanagros e acreditados
pelo INMETRO na NBR ISO/IEC 17.025.
· Aumentar de 71 para 142 o número de auditorias realizadas anualmente em laboratórios
credenciados.
Os indicadores do Programa 2028 que possuem relação com as atividades do Lanagro-PA:
· - Taxa de atendimento à demanda por validação de métodos.
· - Taxa de atendimento à demanda por ensaios laboratoriais
No que diz respeito ao Planejamento Estratégico do MAPA, há um alinhamento com as seguintes
perspectivas e processos:
· Perspectiva da Sociedade, no Objetivo de Garantir a Segurança Alimentar com foco em
Segurança do Alimento, Abastecimento e Preço;
· Perspectiva do Agronegócio e Parceiros, no Objetivo de Ser Excelente na Implementação
de Políticas e na Prestação de Serviços para o Agronegócio promovendo ações com
Efetividade, Credibilidade, Agilidade, Tempestividade, Inovação e Democracia;
· Perspectiva de Processos Internos, em seu Objetivo de Garantir a Inocuidade e a Qualidade
dos Alimentos.
No que diz respeito ao Mapa estratégico da Secretaria de Defesa Agropecuária- SDA do MAPA
há um alinhamento com a seguinte perspectiva e processo:
· Perspectiva de Processos Internos, no Processo de Gestão Operacional no seu Objetivo de
Executar e prover ações laboratoriais de excelência para apoiar a verificação e validação
dos processos de Defesa Agropecuária.
Os produtos desta UJ, de emissão de laudos/certificados, são ferramentas fundamentais para
promover os bons resultados propostos nos Mapa Estratégico do Planejamento Estratégico maior, que
pertencem aos órgãos ao qual se vincula.
As principais ações realizadas pela UJ estão detalhadas no item 5.3- Informações sobre outros
resultados da gestão. Quanto às principais dificuldades encontradas no ano de 2014 e que colocaram em
risco o cumprimento dos objetivos estratégicos da UJ, podemos destacar:
· Dificuldade em cumprir com as metas de capacitação devido à: falta de recursos financeiros;
atraso na tramitação de processos de capacitação no âmbito da SDA (vários treinamentos
38

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria-Geral de Controle Externo
Serviço de Gestão da Prestação de Contas

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

deixaram de ser realizados por perda de prazo) (Objetivo estratégico: “Desenvolver competências
com foco em prioridades”).
Necessidade de adequação estrutural nas Unidades SAL e LMA (Objetivo estratégico: “Adequar
infra-estrutura e equipamentos”).
Dificuldade na aquisição de insumos de forma mais ágil para desenvolvimento dos trabalhos pelos
bolsistas do CNPq (Objetivo estratégico: “Desenvolver, validar e divulgar métodos”).
Necessidade de adequação estrutural na Portaria e na Unidade de Recepção de Amostras (Objetivo
estratégico: “Adequar infraestrutura e equipamentos”).
Necessidade de adequação estrutural do Biotério e do Infectório (Objetivo estratégico: “Adequar
infraestrutura e equipamentos”).
Necessidade de adequações na estrutura física do Almoxarifado (Objetivo estratégico: “Adequar
infra-estrutura e equipamentos”).
Necessidade de contratação de serviço de vigilância eletrônica (Objetivo estratégico: “Adequar
infra-estrutura e equipamentos”).
Necessidade de implementação do sistema informatizado na Unidade de Almoxarifado - sistema
ASI (Objetivo estratégico: “Adequar infra-estrutura e equipamentos”).
Necessidade de adequação no sistema para tratamento de água para uso laboratorial (Objetivo
estratégico: “Adequar infra-estrutura e equipamentos”).
Necessidade de adequação às normas do corpo de bombeiros nas bases físicas 1 e 2 (Objetivo
estratégico: “Adequar infra-estrutura e equipamentos”).
Ausência de sistema eletrônico para registro de ponto dos servidores do MAPA (Objetivo
estratégico: “Adequar infra-estrutura e equipamentos”).
Necessidade de firmar contrato para qualificação de autoclaves, estufas e de cabines de segurança
biológica/capelas de exaustão (Objetivo estratégico: “Adequar infra-estrutura e equipamentos”).
Necessidade de firmar contrato para serviços de calibração de equipamentos e instrumentos
(Objetivo estratégico: “Adequar infra-estrutura e equipamentos”).
Necessidade de firmar contratos de manutenção e qualificação de equipamentos de alta
complexidade (Objetivo estratégico: “Adequar infra-estrutura e equipamentos”).
Necessidade de contratação de consultoria em treinamentos nos requisitos técnicos da Norma
NBR ISO/IEC 17.025:2005 (Objetivo estratégico: “Desenvolver competências com foco em
prioridades”).
Necessidade de aquisição de um software para controle de documentos do SGQ, incluindo etapas
de revisão, aprovação, alteração e controle de cópias (Objetivo estratégico: “Aprimorar e
Automatizar Processos”).
Melhoria da área de TI, com aquisição de equipamentos (servidores, notebooks, racks, nobreaks e
estabilizadores) (Objetivo estratégico: “Adequar infra-estrutura e equipamentos”).
Aquisição de geradores para atender todas as Unidades Técnicas das bases 1 e 2 (Objetivo
estratégico: “Adequar infra-estrutura e equipamentos”).
Regularização da situação dos imóveis com a transferência do RIP para o encargo do Lanagro-PA
(Objetivo estratégico: “Adequar infra-estrutura e equipamentos”).

Observe-se que a maioria (aproximadamente 90%) das dificuldades registradas acima se refere a
necessidades de adequação na infra-estrutura e equipamentos da UJ. Tais aquisições são dificultosas, pois
dependem de recursos para investimentos ou da celebração de contratos específicos.
Para mitigar os riscos identificados acima, a Alta Direção do Lanagro-PA registrou uma série de
ações a serem adotadas a partir da Reunião Anual de Análise Crítica, definindo metas e
responsabilidades, conforme procedimentos definidos pelo sistema de gestão da qualidade, gerando um
Plano de Melhorias. Quanto à situação imobiliária cabe informar que não houve qualquer alteração, sendo
os esclarecimentos prestados no item 8.2 – Gestão do Patrimônio Imobiliário.
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O Plano de Melhorias proposto para o ano de 2015 contempla as seguintes ações:
·

Ampliação do escopo de Acreditação na ISO/IEC 17025;

·

Proteção das informações e dados eletrônicos

·

Contratação de serviço de calibração nas grandezas temperatura, pressão e ótica, além da
ampliação do contrato para as grandezas volume e massa

·

Contratar serviço para manutenção e qualificação de equipamentos instrumentais

·

Contratação de serviço de qualificação de cabines, autoclaves, estufas e muflas

·

Contratação de empresa especializada para execução de serviço de vigilância eletrônica

·

Redefinição do sistema de gestão da qualidade com a Contratação de serviço de
informatização do processo laboratorial (software LIMS) e de gerenciamento dos
documentos da qualidade (software DOCNIX).

·

Melhorar a coleta de dados da Pesquisa de Satisfação de Clientes Externos

·

Implementação dos seguintes indicadores de desempenho:
a) SAD e SEC: 1 Percentual de pregões eletrônicos finalizados dentro do prazo; 2.
Percentual de dispensas finalizadas dentro do prazo; 3. Percentual de
inexigibilidades finalizadas dentro do prazo e 4. Itens recusados por fornecedor.
b) UGQ: 1- Percentual de Não Conformidades, Melhorias e Ações Preventivas
avaliadas dentro do prazo; 2- Percentual de colaboradores capacitados na ISO
17.025; 3 Percentual de auditorias internas realizadas (indicador já existente, com
meta reavaliada) e 4. Cumprimento do planejamento de treinamentos internos.
c) DLAB: 1- Percentual de atendimento à demanda por ensaios (indicador já
existente, com meta reavaliada); 2. Percentual de ensaios validados (indicador já
existente, com meta reavaliada); 3. Percentual de conformidades em estudos
interlaboratoriais e em ensaios de proficiência (indicador já existente, com meta
reavaliada) e 4. Percentual de escopos acreditados na ISO 17.025 (indicador já
existente, com meta reavaliada)
d) Todos os segmentos do Lanagro-PA: Percentual de metas cumpridas dentro do
Plano de Capacitação
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Figura 3. Planejamento Estratégico do MAPA.
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Figura 4. Mapa Estratégico da SDA.

Figura 5. Mapa Estratégico da CGAL.
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5.2

Programação orçamentária e financeira e resultados alcançados

5.2.1 Programa Temático
Não serão fornecidas informações relativas ao Programa Temático, pois conforme Portaria TCU
Nº 90, de 16 de abril de 2014, “só devem elaborar as informações referentes a programa temático, as
unidades jurisdicionadas que abranjam Secretaria-Executiva ou secretaria geral de ministério ou de
secretaria com status de ministério no âmbito da Presidência da República”.

5.2.2

Objetivo

Quadro A.5.2.2 – Objetivo fixado pelo PPA
IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO
Descrição Modernizar os Laboratórios Nacionais Agropecuários e Qualificar a Oferta de Serviços da Rede Nacional de Laboratórios
Agropecuários, com vistas a aprimorar o atendimento às demandas de Defesa Agropecuária.
Código

Órgão

0367

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Programa Defesa Agropecuária

Código

2028

METAS QUANTITATIVAS NÃO REGIONALIZADAS
Sequencial

Descrição da Meta

Unidade
b)Realizada em c)Realizada d)% Realização
a)Prevista 2015
medida
2014
até 2014
(c/a)
56.963

001

002

003

34.285

(166,15 % do
esperado para
2014)

Não aplicável

Não há no PPA uma
definição da meta
prevista para 2015
para o Lanagro-PA

253.315

247.072

Não aplicável

*

Ensaios
acreditados

**

**50 (Lanagro-PA)

**

**

Auditorias
realizadas

***

2

***

***

Ampliar o número de ensaios realizados
Nº de ensaios
anualmente pelo próprio Lanagro-PA
Ampliar o número de ensaios realizados
anualmente (somatório da execução própria
do Lanagro-PA com a execução dos
Nº de ensaios
credenciados sob jurisdição do LanagroPA)
Aumentar de 305 para 610 o número de
ensaios realizados pelos Lanagros e
acreditados na NBR ISO/IEC 17.025
Aumentar de 71 para 142 o número de
auditorias realizadas anualmente em
laboratórios credenciados.

Observações:
* Há no PPA uma meta de ampliar de 25,4 para 33 milhões o número de ensaios realizados anualmente pela Rede Nacional de Laboratórios
Agropecuários, considerando-se o somatório de todos os Lanagros e todos os credenciados do país. Para esses dados, cujo localizador é
nacional, a instituição responsável pela apuração é a Coordenação Geral de Apoio Laboratorial (CGAL/SDA/MAPA).
** Há no PPA uma meta de aumentar de 305 para 610 (no período de 2012 a 2015) o número de ensaios realizados pelos Lanagros e
acreditados na NBR ISO/IEC 17.025. Para esses dados cujo localizador é nacional, a instituição responsável pela apuração é a Coordenação
Geral de Apoio Laboratorial (CGAL/SDA/MAPA), mas não existe uma distribuição da meta para cada Lanagro e também não existem metas
intermediárias para cada ano. Para o cálculo da meta relativa ao número de ensaios acreditados, foi considerada a definição de ensaio descrita
no inciso V, do artigo 4º, da Instrução Normativa MAPA nº 057/2013. Nesta definição é considerado Ensaio: a “determinação analítica,
segundo uma técnica e um método, aplicados a uma matriz, associada, quando pertinente, a uma espécie animal ou vegetal;
*** Há no PPA uma meta de aumentar de 71 para 142 o número de auditorias realizadas anualmente em laboratórios credenciados. Para
esses dados, cujo localizador é nacional, a instituição responsável pela apuração é a Coordenação Geral de Apoio Laboratorial
(CGAL/SDA/MAPA), mas não existe uma distribuição da meta para cada Lanagro e também não existem metas intermediárias para cada
ano. A contribuição do Lanagro-PA para esta meta em 2014 foi à participação em 2 auditorias em laboratórios credenciados pelo MAPA ou
postulantes ao credenciamento.
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5.2.2.1 Análise Situacional
No Programa Temático “Defesa Agropecuária” do PPA 2012-2015 consta o seguinte texto na
dimensão tática (grifo nosso):
O Brasil tem buscado constantemente a transparência nas suas relações de comércio e a oferta
de alimentos seguros e de qualidade, o que o credenciou a ser hoje um dos principais fornecedores de
alimentos em âmbito mundial. O crescimento acelerado da agricultura traz novos desafios à defesa
agropecuária em termos de políticas públicas e serviços eficientes. Por isso, o alimento seguro, a
sanidade dos animais e vegetais e a idoneidade dos insumos e dos serviços usados na agropecuária são
partes importantes da Agenda do Governo Federal.
A ação da defesa agropecuária brasileira atuando na prevenção, no controle e na erradicação
de pragas e doenças é que garante a posição do Brasil de grande fornecedor de alimentos para o
mercado mundial.
No caso da produção e do comércio de carnes bovinas, suínas e de aves, os maiores riscos
referem-se a doenças como a febre aftosa, a peste suína clássica, a brucelose, a tuberculose, a
encefalopatia espongiforme bovina (vaca louca), a gripe aviária e a doença de Newcastle das aves.
Destaca-se o progresso significativo alcançado na erradicação da febre aftosa, sem dúvida alguma o
maior fator sanitário limitante ao livre comércio das carnes bovina e suína in natura. Neste momento a
febre aftosa encontra-se totalmente erradicada em dezesseis Unidades da Federação
No caso de alimentos de origem vegetal, como o açúcar, café e dos sucos os riscos são de danos
a produção por ocorrência de pragas como o “greening”, cancro cítrico, mosca das frutas, ferrugem,
broca no café e broca da cana, entre outras.
O Brasil produz aproximadamente 1,25 milhões de toneladas de pescado, sendo 33% oriundos
da aquicultura. A atividade gera um PIB pesqueiro de R$ 5 bilhões, mobiliza 800 mil profissionais entre
pescadores e aquicultores e proporciona 3,5 milhões de empregos indiretos. No âmbito da pesca, são
igualmente indispensáveis investimentos no monitoramento da ocorrência de enfermidades e resíduos e
contaminantes a fim de garantir a qualidade e sustentabilidade dos recursos pesqueiros.
No âmbito da cadeia de insumos agropecuários são executadas as atividades de fiscalização e
registro de produtos de uso veterinário, de agrotóxicos e afins, de material genético animal, de sementes
e mudas, de produtos para alimentação animal, dos fertilizantes e afins e das atividades com organismos
geneticamente modificados, visam garantir níveis de segurança e qualidade em consonância com as
normas nacionais e internacionais.
A fim de dar suporte às atividades de sanidade agropecuária, a Rede Nacional de Laboratórios
Agropecuários conta com seis Laboratórios Nacionais Agropecuários (Lanagros) e nove unidades
avançadas, além da rede credenciada de 604 laboratórios públicos e privados localizados em todas as
regiões do Brasil. Para a ampliação da capacidade analítica da rede, é necessário modernizar a
estrutura física dos Lanagros, mediante a aquisição de insumos e equipamentos que propiciem a
implantação de métodos com respostas analíticas mais rápidas e em maior volume, assim como o
treinamento do corpo técnico e ampliação do número de servidores e funcionários. O credenciamento
de laboratórios também é importante ferramenta na ampliação da capacidade analítica, além de
possibilitar que os laboratórios oficiais concentrem-se em atividades que não podem ser delegadas,
como o desenvolvimento e a validação de métodos, o controle e monitoramento da rede de laboratórios
credenciados e outras atividades indelegáveis que servem às atividades de fiscalização ou perícia.
Embora tenham sido fortalecidos os programas de controle e erradicação de pragas dos
vegetais e de doenças dos animais bem como os programas de controle e rastreabilidade dos produtos e
insumos agropecuários em todos os segmentos da cadeia produtiva, é necessário ampliar as atividades
de fiscalização, pois essas não possuem abrangência e penetração suficientes em todo o território
nacional para garantir um nível de qualidade uniforme dos produtos agropecuários.
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Nesse sentido, o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (Suasa) continua sendo
a opção de reforço para ampliar a abrangência da defesa agropecuária em todo o território nacional no
âmbito dos estados e municípios. O Suasa foi instituído pelo poder público com o objetivo de coordenar
as atividades de sanidade agropecuária nas três instâncias: federal, estadual e municipal, em articulação
com a iniciativa privada.
A implementação do Suasa visa aos seguintes propósitos: (1) ampliar o alcance e abrangência
dos serviços de defesa agropecuária no território nacional; (2) fortalecer as ações preventivas da defesa
agropecuária evitando a disseminação de pragas e doenças; (3) garantir respostas rápidas e efetivas às
emergências sanitárias em todo o território nacional; (4) facilitar o acesso de produtores de qualquer
parte do País a mercados mais amplos, pela adoção, pelas três instâncias, de procedimentos equivalentes
de inspeção, e; (5) modernizar e aperfeiçoar os processos de trabalho, em todo o Sistema, de forma a
aumentar significativamente a eficiência, eficácia e efetividade de suas atividades.
Além disso, as atividades de educação sanitária em defesa agropecuária visam promover a
sanidade, inocuidade e qualidade dos produtos agropecuários brasileiros, estimulando ações públicas e
da sociedade organizada. São realizados cursos de educação sanitária para capacitação profissional de
agentes de saúde agropecuária e formação de multiplicadores, além de projetos educativo-sanitários e
da promoção de intercâmbio de experiências por meio de seminários e congressos.
Dentre as metas do programa para o PPA 2012-2015 destacam-se: obter o reconhecimento
internacional de país livre de Febre Aftosa, erradicar a Mosca da Carambola e a Cydia pomonella do
território nacional, promover a adesão de todos os estados, do Distrito Federal e de 1.110 municípios ao
Suasa, implantar um Centro de Inteligência e Formação em Defesa Agropecuária, capacitar 20.000
profissionais de defesa agropecuária nas três instâncias do Suasa, promover o acesso de 500 mil
produtores e famílias rurais brasileiras a eventos de educação sanitária e manter a fiscalização nas
fronteiras de 100% das importações de animais, vegetais e seus produtos.
Adiciona-se às anteriores, realizar auditoria em 100% dos serviços de fiscalização de insumos
agrícolas, estabelecer o controle do trânsito nacional de animais aquáticos em todas as unidades
federativas, ampliar de 25,4 para 33 milhões o número de ensaios realizados anualmente pela Rede
Nacional de Laboratórios Agropecuários, credenciar 12 estações quarentenárias para importação e
exportação de animais aquáticos e reconhecer 10 compartimentos ou áreas com condições sanitárias
diferenciadas para doenças dos animais aquáticos.
Desta forma, o objetivo “Modernizar os Laboratórios Nacionais Agropecuários e Qualificar a
Oferta de Serviços da Rede Nacional de Laboratórios Agropecuários, com vistas a aprimorar o
atendimento às demandas de Defesa Agropecuária” está alinhado à escolha do governo para
implementação da política pública de ampliação da capacidade da Rede Lanagro.
As metas estabelecidas constituem indicações concretas quanto à realização do objetivo definido,
uma vez que propõem o aumento da capacidade de análise da RNLA (meta 001 do Quadro A.5.2.2), o
aumento da oferta de serviços acreditados oferecidos pela Rede (meta 002 do Quadro A.5.2.2) e o
acompanhamento quanto à qualidade dos serviços prestados (meta 003 do Quadro A.5.2.2).
Quanto à execução das metas propostas observou que em relação à meta “Ampliar o número de
ensaios realizados anualmente pelo próprio Lanagro-PA” o valor realizado em 2014 excedeu em 166,15%
o valor esperado. Considerando que a meta se mantém para o ano de 2015, espera-se que os resultados
almejados para 2015 também sejam alcançados. Entretanto, há de se contextualizar que o cumprimento
desta meta depende muito mais de fatores externos, do que do próprio desempenho do Lanagro-PA. A
realização do ensaio analítico depende fundamentalmente da chegada de amostras ao laboratório, sendo a
coleta de amostras de responsabilidade dos clientes desta UJ (prioritariamente o MAPA através de seus
Serviços e Programas Oficiais). Ao longo do exercício de 2014, o próprio MAPA estabeleceu programas
que definem claramente o número de amostras a serem encaminhadas para os laboratórios de análises
físico-químicas e microbiológicas de alimentos de origem animal, fato este que não aconteceu nas gestões
anteriores. Esta mesma iniciativa também já ocorre nas áreas de análises de alimentos para animais, de
45

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria-Geral de Controle Externo
Serviço de Gestão da Prestação de Contas

resíduos e contaminantes e de fertilizantes e corretivos. Entretanto nas áreas de análises de sementes, de
diagnóstico animal e de análises de bebidas e vinagre ainda não existe uma programação formal quanto
ao encaminhamento de amostras. Ressalte-se que o Laboratório deve estar sempre apto a atender qualquer
demanda conforme a capacidade operacional estabelecida pelo mesmo (Tabela 1) e para tanto planeja e
executa os recursos recebidos conforme tal definição.
A meta “Aumentar de 305 para 610 o número de ensaios realizados pelos Lanagros e acreditados
na NBR ISO/IEC 17.025” é uma meta nacional e não define especificamente uma distribuição para cada
Lanagro. A acreditação na ISO 17.025 demanda uma série de recursos para atendimento aos requisitos
estabelecidos pela normativa. Estes recursos devem ser aplicados na contratação de serviços de
manutenção de equipamentos, calibração de instrumentos e equipamentos, aquisição de ensaios de
proficiência, de materiais de referência certificados e de qualificação de colaboradores. Apesar de o
Lanagro-PA ter logrado êxito na acreditação de métodos na Norma ISO, o quantitativo apresentado no
Quadro A.5.2.2 corresponde a apenas 12% do escopo de serviços ofertado pelo Laboratório. O
desenvolvimento desta meta tem sido prejudicado pelas dificuldades na contratação de serviços e de
compra de insumos, seja pela liberação intempestiva de recursos ou de problemas na realização de
licitações.
Quanto à meta 003 “Aumentar de 71 para 142 o número de auditorias realizadas anualmente em
laboratórios credenciados” a mesma também tem abrangência nacional, sendo que as auditorias são
organizadas pela Coordenação Geral de Apoio Laboratorial, a qual determina a equipe auditora e os
laboratórios a serem auditados. Ressalte-se que esta UJ deve manter seu corpo técnico qualificado para
realização de auditorias, assim como realizar o acompanhamento dos laboratórios credenciados sob sua
gestão. No exercício de 2014, o Lanagro-PA atuou como supervisor de 42 laboratórios credenciados.
Entretanto, a realização de auditorias in loco teve baixa execução devido a não autorização de recursos
pela CGAL.
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5.2.3 Ações
A unidade responsável pelas ações relacionadas ao Programa 2028 e Objetivo 0367 é a
SDA/MAPA.
Não há estabelecimento de metas orçamentárias, financeiras e físicas relativas a cada ação para
serem cumpridas pelo Lanagro-PA.
A contribuição do Lanagro-PA para o atendimento das metas estabelecidas para o Objetivo 0367
(Modernizar os Laboratórios Nacionais Agropecuários e Qualificar a Oferta de Serviços da Rede
Nacional de Laboratórios Agropecuários, com vistas a aprimorar o atendimento às demandas de Defesa
Agropecuária.) está detalhada nos Quadros A.5.2.3.1 e A.5.2.3.2.

5.2.3.1 Ações - OFSS
Quadro A.5.2.3.1 – Ações de responsabilidade da UJ – OFSS
Identificação da Ação
Código

20ZW

Tipo: Atividade

Título

Promoção da Defesa Agropecuária - 000G - Funcionamento dos Laboratórios Nacionais
Agropecuários

Iniciativa

04BQ - Promoção da Defesa Agropecuária

Objetivo

Reestruturar, implementar e coordenar o Sistema Unificado de Atenção à Código:0366
Sanidade Agropecuária - SUASA e aperfeiçoar e modernizar os processos
operacionais da defesa agropecuária para ampliar o alcance e a abrangência dos
seus serviços em todo o território nacional

Programa

Defesa Agropecuária

Código: 2028

Tipo: Atividade

130017 – Lanagro-PA

Unidade Orçamentária
(

Ação Prioritária

) Sim

( x )Não

Caso positivo: (

)PAC (

) Brasil sem Miséria ( ) Outras

Lei Orçamentária 2014
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação

Despesa

Restos a Pagar inscritos 2013

Inicial

Final

Empenhada

Liquidada

Paga

Processados

Não
Processados

-

-

11.767.963,75

6.871.858,02

6.233.516,80

638.341,22

4.896.105,73

Execução Física
Descrição da meta

Unidade de medida

Análise realizada

Unidade

Montante
Previsto

Reprogramado

Realizado

35000

Não houve

56.963

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira

Execução Física - Metas

Valor em
1/1/2014

Valor Liquidado

Valor Cancelado

Descrição da Meta

Unidade de
medida

Realizada

11.155.885,29

10.270.026,92

131.827,45

-

-

-
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5.2.3.2 Ações/Subtítulos - OFSS
Quadro A.5.2.3.2 – Ação/Subtítulos – OFSS
Identificação da Ação
Código

20ZW

Atividade

Descrição

Promoção da Defesa Agropecuária

Iniciativa

O4BQ- Promoção de defesa Agropecuária

Objetivo

Reestruturar, implementar e coordenar o Sistema Unificado de
Atenção à Sanidade Agropecuária - SUASA e aperfeiçoar e
modernizar os processos operacionais da defesa agropecuária para Código: 0366
ampliar o alcance e a abrangência dos seus serviços em todo o
território nacional

Programa

Defesa Agropecuária

Unidade Orçamentária

130017 – Lanagro-PA

Ação Prioritária

(

Tipo:

) Sim

Código

( x )Não

Caso positivo: (

)PAC (

2028

) Brasil sem Miséria

Tipo Atividade
( ) Outras

Lei Orçamentária Anual - 2014
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação

Despesa

Restos a Pagar inscritos 2014

Nº do subtítulo/
Localizador

Inicial

Final

Empenhada

Liquidada

Paga

Processados

Não Processados

20000001

-

-

11.295,82

11.295,82

11.295,82

0,00

0,00

20ZX0001

-

-

1.080.964,28

600.774,72

308.656,22

292.118,50

480.189,56

152L0001

-

-

3.421.193,63

1.048.376,43

1.048.376,43

0,00

2.372.817,20

20ZW0001

-

-

7.254.510,02

5.211.411,05

4.865.188,33

346.222,72

2.043.098,97

Execução Física da Ação - Metas
Montante

Nº do subtítulo/
Localizador

Descrição da meta

Unidade de
medida

Previsto

Reprogramado (*)

Realizado

-

Análise realizada

Unidade

35000

Não houve

56.963

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Nº do subtítulo/
Localizador
20ZW0001

Execução Orçamentária e Financeira
Valor em
01/01/2014

Valor
Liquidado

11.155.885,29

10.270.026,92

Valor
Cancelado
131.827,45

Execução Física - Metas
Descrição da Meta

Unidade de
medida

Realizada

-

-

-
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5.2.3.4 Análise Situacional
A meta física estabelecida na LOA foi excedida, isto se deve ao fato de o Lanagro-PA ter
realizado as análises para o inquérito soroepidemiológico para avaliação de circulação do vírus de febre
aftosa atendendo aos estados do Pará, Goiás e Mato Grosso do Sul. Além deste fato, no exercício 2014 foi
iniciado o Programa de Avaliação da Conformidade extensivo aos Laboratórios de Físico-Química de
Alimentos de Origem Animal e de Microbiologia de Alimentos.
É importante salientar que o recurso disponibilizado não está diretamente ligado à execução dos
ensaios, mas sim ao provimento das condições necessárias para que a Rede Nacional de Laboratórios
Agropecuários ofereça a capacidade operacional requerida
Apesar de a meta ter sido excedida, observou-se que para a área vegetal, notadamente os
laboratórios de sementes e bebidas e vinagre foram encaminhadas poucas amostras pelos serviços de
fiscalização. O número de amostras fiscais de produtos para exportação e de produtos importados
depende de fatores não mensuráveis pelo MAPA, como variação cambial e novas demandas analíticas
apresentadas por parceiros comerciais, por exemplo. O recebimento de amostras fica condicionado à
demanda oriunda dos Serviços de Fiscalização, Inspeção e Defesa Agropecuária, que estiveram bem
abaixo das expectativas do Laboratório, resultando em relativa baixa emissão de resultados analíticos.
Para a área vegetal, não há programas estabelecidos como para a área animal e os valores programados
para número de amostras são relativos à capacidade operacional ofertada pelos laboratórios e
disponibilizada para os clientes. E ainda, para Bebidas e Vinagres a CGAL ordenou o repasse das
amostras importadas, mais especificamente, os fermentado alcoólicos para os Laboratórios Credenciados,
reduzindo o número de amostras recebidas por este laboratório. Este comportamento reflete uma
tendência da política da CGAL de repassar atividades rotineiras para os credenciados e tornar os
Laboratórios da Rede como Referência.
Necessita-se, ainda apresentar esclarecimento que, a diverso de primeira leitura, a baixa emissão
de resultados não reduz as atividades internas de controle de qualidade e de suporte, as quais devem
ser mantidas em seus níveis operacionais regulares, independente da realização de análises para os
clientes – Serviços e Programas.
Por atividades internas entenda-se:
·
“Análises realizadas” para verificação e monitoramento do trabalho executado;
·

Atividades de qualificação de pessoal interno e de outras instituições

·

Auditoria e monitoramento de laboratórios credenciados pelo MAPA;

·

Participação em fóruns de negociação, no Brasil e exterior;

·

Pesquisa e Desenvolvimento de procedimentos analíticos

·

Avaliação e melhoramento de procedimentos administrativos.

Salienta-se que este operacional é necessário para que o Lanagro-PA esteja preparado para
atender a demanda de seus clientes, observada a Capacidade Operacional regular ou extraordinária
(disponibilizada apenas temporariamente).
Assim, casos excepcionais podem ser atendidos, mesmo que imprevisíveis, pelo Laboratório,
como investigações sobre fraudes econômicas, estabelecimentos em regime especial de fiscalização,
programas especiais do Ministério da Agricultura e validação de métodos analíticos, usualmente em
resposta a imposição, pelos mercados consumidores interno ou externo, de exigências por análises
laboratoriais visando à certificação sanitária frente a parâmetros como identidade e qualidade, presença de
patógenos ou contaminantes, todos perigos potenciais a saúde ou integridade humanas.
As diversas demandas atendidas pelo Lanagro-PA apresentam especificidades, tendo a UJ
gerado diversos métodos de atendimento, buscando compatibilizar o operacional da UJ com a
necessidade dos clientes (i.e. serviços de fiscalização, execução de programas de governo, outros).
Dentre as atividades previstas, estão um levantamento de necessidades dos clientes, conduzido pela
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CGAL, para avaliação da disponibilidade de métodos analíticos, da capacidade de análises ofertada pelos
Lanagro e da necessidade de implementação de novas metodologias.
Em relação à execução financeira, observe-se que o grande volume de recursos é disponibilizado
no final do exercício, quando também ocorre o maior número de licitações. Considerando que grande
parte dos produtos adquiridos é importada, os prazos de entrega destes insumos pelos fornecedores
ultrapassam o limite do exercício, sendo, portanto os recursos inscritos como restos a pagar. Maior
detalhamento destes valores será prestado no item 6 - TÓPICOS ESPECIAIS DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA.

5.3

Informações sobre outros resultados da gestão

Descrevemos, a seguir, a síntese das principais realizações do Lanagro-PA no exercício de 2014
relacionadas com os objetivos estratégicos da CGAL:
· Contratação de empresa especializada para executar obras de adequação e ampliação no
laboratório de Alimentos para Animais e de Análises Físico-Químicas de Alimentos de Origem
Animal– Objetivo estratégico: “Adequar infra-estrutura e equipamentos”;
· Contratação de empresa especializada para executar obras de reforma no Laboratório de Análise
de Fertilizantes e Corretivos na base física 2– Objetivo estratégico: “Adequar infra-estrutura e
equipamentos”;
· Contratação de empresa especializada para executar obras para reforma no Laboratório de
Diagnóstico Animal– Objetivo estratégico: “Adequar infra-estrutura e equipamentos”;
· Contratação de empresa especializada para executar obras de construção de prédio anexo ao
prédio administrativo do Lanagro-PA, contemplando novo mini auditório, Sala da UGQ e SAD–
Objetivo estratégico: “Adequar infra-estrutura e equipamentos”;
· Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos de ampliação e adequação do
prédio da Unidade de Biotério e da Unidade de Almoxarifado do Lanagro-PA– Objetivo
estratégico: “Adequar infra-estrutura e equipamentos”;
· Implementação do Laboratório de Diagnostico Animal – Unidade de Biologia Molecular, com
previsão de início das análises no primeiro semestre de 2015 – Objetivo estratégico:
“Desenvolver, validar e divulgar métodos”;
· Validação/avaliação de desempenho e implantação de novos métodos em diversas áreas –Objetivo
estratégico: “Desenvolver, validar e divulgar métodos”;
· Manutenção de cooperação com o CNPq com fornecimento de bolsistas – Objetivo estratégico:
“Desenvolver, validar e divulgar métodos”;
· Maior interação entre os Lanagros quando da aquisição de materiais e produtos por atas de
registro de preços – Objetivo estratégico: “Aprimorar procedimentos de compras e contratações”;
· Aquisição de 80 computadores– Objetivo estratégico: “Adequar infraestrutura e equipamentos”;
· Aprimoramento do uso do Plano Operativo Anual, o qual define o orçamento específico para cada
Lanagro assim como a execução física em termos de números de análises realizadas – Objetivo
estratégico: “Aprimorar procedimentos de compras e contratações”;
· Contínua evolução do sistema de gestão da qualidade do Lanagro-PA evidenciada através da
avaliação histórica da adequação às políticas e procedimentos a partir das últimas reuniões de
análise crítica – Objetivo estratégico: “Ampliar acreditação na ISO 17.025”;
· Recebimento de missão da OIE voltada à avaliação das atividades do Laboratório de Diagnóstico
Animal obtendo resultados satisfatórios, sem nenhuma indicação de não-conformidade – Objetivo
estratégico: “Melhorar integração e comunicação com clientes e parceiros”;
· Recebimento de 53 servidores oriundos de concurso público (9 Fiscais Federais Agropecuários, 24
Técnicos de Laboratório, 12 Auxiliares de Laboratório e 8 Agentes Administrativos) – Objetivo
estratégico: “Adequar o Quadro de Pessoal à Demanda”;
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·
·
·
·
·

·
·

·

·
·
·

·
·
·

Recebimento de 03 servidores oriundos de concurso de remoção interna (1 Fiscal Federal
Agropecuário e 2 Agentes Administrativos) – Objetivo estratégico: “Adequar o Quadro de Pessoal
à Demanda”;
Realização do 1º Seminário de Ambientação de Novos Servidores – Objetivo estratégico:
“Desenvolver Competências com Foco em Prioridades”;
Realização do treinamento “Introdução à gestão de riscos biológicos em laboratórios” – Objetivo
estratégico: “Desenvolver Competências com Foco em Prioridades”;
Participação em inúmeros ensaios de proficiência e testes intralaboratoriais com resultados
altamente satisfatórios – Objetivo estratégico: “Ampliar acreditação na ISO 17.025”;
Participação em reunião com representantes do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA), da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA
AMAZÔNIA ORIENTAL) da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Pará
(SECTI), da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), da Fundação de Amparo à
Pesquisa (FAPESPA) e da Federação da Agricultura do Estado do Pará com a finalidade de
discutir a implantação do Laboratório da Rede Brasileira da Qualidade do Leite no estado do Pará
- Objetivo estratégico: “Fortalecer a integração com entidades de referência nacionais e
internacionais”
Participação no inquérito soroepidemiológico para pesquisa de circulação do vírus da febre aftosa
nos estados do Pará, Goiás e Mato Grosso do Sul – Objetivo Estratégico “Ser Excelente na
Prestação de Serviços Laboratoriais para a Defesa Agropecuária”.
Aquisição dos seguintes equipamentos de laboratório: balança analítica digital (R$ 97.000,00),
balança de precisão digital (R$ 52.952,42), banho-maria (R$ 2.299,00), bomba a vácuo (R$
2.502,00), compressor de ar isento de óleo (R$ 5.999,00), lupa de mesa com luminária e lente de
aumento (6 unidades R$ 2.899,98), pHmetro de bancada (R$ 2.500,00), secador de ar comprimido
(R$ 8.500,00) e titulador potenciométrico (R$ 145.000,00) – Objetivo estratégico: “Adequar
infraestrutura e equipamentos”;
Aumento na freqüência de reunião entre os Coordenadores de Lanagros e o Coordenador-Geral,
por meio de videoconferências, o que tem facilitado ainda mais o intercâmbio de experiências e
cooperação na rede – Objetivo estratégico: “Melhorar integração e cooperação com clientes e
parceiros”;
Participação da equipe técnica do Lanagro-PA na elaboração do Manual de Procedimentos para
Laboratórios IQA/DEQ “Harmonizar procedimentos na Rede Nacional de Laboratórios”;
Participação da Responsável do LASO na Reunião Técnica Nacional da Fiscalização e Inspeção
Vegetal- Objetivo estratégico: “Harmonizar procedimentos na Rede Nacional de Laboratórios”;
Oferecimento de palestras por parte dos técnicos do Lanagro-PA em congressos, seminários,
reuniões técnicas e encontros acadêmicos dentro e fora do Lanagro-PA – Objetivo estratégico:
“Fortalecer a integração com entidades de referência nacionais e internacionais”;
Implantação da Unidade de Protocolo com uso do SIGED– Objetivos Estratégicos: “Aprimorar e
Automatizar Processos.” e “Adequar infra-estrutura e equipamentos”;
Implantação da Unidade de Arquivo Geral – Objetivo Estratégico: “Adequar infra-estrutura e
equipamentos”
Implementação do novo sistema ASI, na Unidade de Patrimônio – Objetivo Estratégico:
“Aprimorar e Automatizar Processos.”
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5.4

Informações sobre indicadores de desempenho operacional

Quadro A.5.4 – Indicadores de Desempenho

Denominação

Índice de
Referência

Índice
Previsto

Índice
Observado

Periodicidade

Fórmula de Cálculo
PRS = (NRS/NP) x 100

Percentual de
resultados
satisfatórios em
ensaios de
proficiência

89,3%

80%

90,3%

Anual

PRS = Percentual de resultados
satisfatórios
NRS = Número de ensaios com
resultados satisfatórios
NP = Número de participações em
ensaios de proficiência

PAD = (REA/PRO) x 100
Percentual de
atendimento à
demanda

Percentual de
métodos
validados

Percentual de
auditorias
realizadas

90,3%

22,3%

90,0%

80%

40%

80%

89,4%

18,4%

60,0%

Anual

PAD = Percentual de atendimento à
demanda por ensaios
REA = Número de ensaios realizados
PRO = Número de ensaios programados.

Anual

PEV=(NEV/NTE)*100
PEV=Percentual de Ensaios
Validados
NEV=número de Ensaios Validados
NTE=número total de Ensaios

Anual

PAR = (AR/AP) x 100
PAR = Percentual de auditorias
realizadas
AR = auditorias realizadas
AP = auditorias programadas

Os dados apresentados no índice de referência são relativos ao exercício de 2013.

Avaliação do indicador 1 - Percentual de resultados satisfatórios em ensaios de proficiência: observamos
que o resultado foi superior ao índice previsto e ao índice de referência, ou seja, foi superior aos
resultados obtidos no ano de 2013. Dos nove laboratórios integrantes do Lanagro-PA apenas o
Laboratório Oficial de Análises de Sementes não participou de rodadas de ensaios de proficiência no ano
de 2014. Isto ocorreu devido ao fato de o ensaio disponível não atender as necessidades do LASO. Na
Figura 6, apresentamos o desempenho por laboratório ao longo do período de 2014. Ressalte-se que a
participação em ensaios de proficiência é uma medida de garantia de qualidade essencial para avaliar a
confiabilidade de um laboratório na emissão de seus resultados. A apresentação de resultados satisfatórios
nesta ferramenta é uma grande evidência de excelência técnica do laboratório na execução do ensaio
avaliado.
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Figura 6. Resultados dos ensaios de proficiência de 2014, por laboratório do Lanagro-PA.
Avaliação do indicador 2 - Percentual de atendimento à demanda: este é um dos indicadores também
encaminhados à CGAL para composição do indicador global referente à Rede Nacional de Laboratórios
Agropecuários. Objetiva medir o quantitativo de amostras recebidas e processadas pelos laboratórios.
Avalia ainda se o não processamento de amostras é oriundo de problemas referentes à coleta de amostras
(ou seja, quando o cliente não encaminha os itens de ensaio dentro dos critérios técnicos estabelecidos) ou
de problema internos do Lanagro-PA. Observamos que o indicador atendeu a meta estabelecida, mas foi
ligeiramente menor que o obtido no ano anterior. Isto se deve primordialmente ao início no exercício de
2014 do Programa de Avaliação de Conformidade, direcionado aos laboratórios LMA e FQPOA. No
referido Programa o Lanagro-PA ficou responsável de receber amostras de alimentos de origem animal
oriundas do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. Notou-se que o cliente teve sucessivos problemas na
logística de encaminhamento destas amostras ao longo do primeiro semestre, causando um número alto
de amostras recebidas fora de especificação técnica (principalmente fora das condições de temperatura
estabelecidas) gerando um grande número de rejeições. Foram feitos vários contatos com estes clientes de
forma a repassar feedback quanto à situação apontada o que contribuiu para a diminuição da rejeição no
segundo semestre de 2014.
Avaliação do indicador 3 - Percentual de métodos validados: este também é um dos indicadores
encaminhados à CGAL para composição do indicador global referente à Rede Nacional de Laboratórios
Agropecuários. A validação de métodos significa a comprovação de que o método utilizado pelo
laboratório é adequado ao propósito. Conforme observado no Quadro A.5.4, os resultados obtidos para o
exercício de 2014 foram inferiores à meta estabelecida e ao índice de referência utilizado. Isto ocorreu por
diversos motivos, a saber:
·

Mudança no número de métodos disponíveis no escopo do Lanagro-PA, o que ocasionou mudança
no total de métodos disponível no laboratório. No exercício de 2013 o laboratório contava com
453 métodos em seu escopo e em 2014, este número foi alterado para 408.
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·

As ações de validação (ou de verificação de desempenho de métodos) em algumas situações são
ações de médio e longo prazo, demandando o envolvimento de pessoal especificamente para
desenvolvimento deste produto. Com a situação de saída de diversos colaboradores terceirizadas
para substituição por servidores oriundos de concurso público, observamos uma ênfase maior no
cumprimento das atividades de rotina dos laboratórios (isto é, na emissão de resultados dos
ensaios) e nas atividades de repasse de conhecimentos em detrimento das ações de validação.

·

Dificuldades na aquisição de diversos padrões e na realização de pregões direcionados à aquisição
de insumos para validação de métodos, especificamente dos bolsistas do Projeto Sagres.

No exercício de 2015, este indicador está passando por uma reavaliação para melhor cumprimento das
metas estabelecidas.
Avaliação do indicador 4 - Percentual de auditorias realizadas: 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
treinamentos de corpo técnico. Observou-se que o índice alcançado no exercício ficou inferior àquele
estabelecido. Assim como a mudança no corpo técnico influenciou no cumprimento dos índices referentes
ao indicador 3, esta situação também ocasionou impacto sob o indicador 4, devido à saída de pessoal
capacitado na realização de auditorias internas e na necessidade de realizações de treinamento dos novos
servidores. As ações de auditoria são realizadas nos escopos definidos para futura acreditação e também
naqueles já acreditados. Mesmo com a obtenção de índice inferior à meta estipulada, observamos que
todos os laboratórios foram auditados ao longo do ciclo, assim como todos os escopos definidos,
conforme apresentado na Figura 7.

Figura 7. Quantidade de escopos avaliados em auditoria interna no ano de 2014.
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5.5

Informações sobre custos de produtos e serviços

O Lanagro não tem experiência a relatar, pelo fato de não ter ainda uma gestão (ou sistema) de
custos estabelecida. Considera-se não ser possível para o Lanagro realizar uma gestão fidedigna de custos
e um registro fidedigno de alterações significativas nos custos de produtos e/ou serviços ofertados.
Um dos motivos é o fato de a UJ não fazer uso do Sistema de Custos do Governo Federal ou de
outra ferramenta similar. O acesso ao Sistema 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.
Além disso, existem outras particularidades do sistema de trabalho da Unidade 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, o Lanagro-PA sempre estará obrigado 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, há uma grande dificuldade
que é o fato dos clientes (serviços de fiscalização e inspeção do próprio MAPA e outras instituições
parceiras) apresentarem inconstâncias quanto ao número de amostras encaminhadas; 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 algum investimento em equipamentos, softwares, reforma ou construção, dependendo do
critério utilizado para cálculo dos custos, também tornará inviável uma comparação factível de custos.
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14.

GESTÃO DE FUNDOS DO CONTEXTO DE ATUAÇÃO DA UNIDADE
Este item não é aplicável à UJ
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6.
TÓPICOS
FINANCEIRA.

ESPECIAIS

DA

EXECUÇÃO

ORÇAMENTÁRIA

E

Não se aplicam à natureza da UJ os seguintes subitens:
· Programação das despesas;
· Realização da Despesa com Créditos Originários (e os subitens Despesas Totais Por
Modalidade de Contratação – Créditos Originários – Total, Despesas Totais Por Modalidade de
Contratação – Créditos Originários – Executados Diretamente pela UJ, Despesas por Grupo e
Elemento de Despesa – Créditos Originários – Total e Despesas por Grupo e Elemento de Despesa
– Créditos Originários – Valores executados Diretamente pela UJ);
· Reconhecimento de Passivos por insuficiência de créditos ou recursos;
· Transferências de Recursos;
· Renúncias sob a Gestão da UJ
· Gestão de Precatórios.
6.1

Programação e Execução das despesas

6.1.1 Programação das despesas
Este item não se aplica à natureza da UJ.

6.1.2 Movimentação de Créditos Interna e Externa
A principal UG concedente de crédito para as atividades do Lanagro-PA foi a SDA (UG
130007), tanto para custeio, dentro da Ação 20ZW (Promoção da Defesa Agropecuária), Programa
Temático 2028 (Defesa Agropecuária), quanto para investimento, dentro da ação 152L(Reforma,
Ampliação e Modernização dos Laboratórios Nacionais Agropecuários), também no programa 2028.
Para realização de alguns treinamentos, recebemos recursos da UG 130002 (Secretaria
Executiva), dentro do PI Capacita, na Ação 2000 (Administração da Unidade), Programa 2105 (Programa
de Gestão e Manutenção do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento).
Para realização de algumas auditorias em laboratórios credenciados na área de sementes,
recebemos recursos da SDA (UG 130007), no PI FISCALSEM e FISFECOI13, Ação 20ZX (Fiscalização
de Atividades Agropecuárias), Programa Temático 2028 (Defesa Agropecuária).
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

Despesas Correntes
Classificação da ação

Concedente

Recebedora

Concedidos

130007

130094

02028Funcionamento dos
Laboratórios
Nacionais
Agropecuários
(LANAGROS13)

Recebidos

-

-

-

Origem da
Movimentação

UG

2 – Juros e
Encargos da
Dívida

3 – Outras
Despesas
Correntes

-

-

140.753,01

-

-

-

Despesas de Capital
Classificação da ação

Concedente

1 – Pessoal e
Encargos Sociais

Recebedora

4 – Investimentos

5 – Inversões

6–
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Financeiras

Amortização
da Dívida

Concedidos

Não de aplica

Não de aplica

Não de aplica

Não de aplica

Não de aplica

Não de aplica

Recebidos

Não de aplica

Não de aplica

Não de aplica

Não de aplica

Não de aplica

Não de aplica

Movimentação entre Unidades Orçamentárias do mesmo Órgão
UG
Origem da
Movimentação

Concedente

Despesas Correntes

-

Concedidos

Classificação da ação

1 – Pessoal e
Encargos Sociais

-

-

Recebedora
-

2 – Juros e
Encargos da
Dívida

3 – Outras
Despesas
Correntes
-

-

Recebidos

130002

130017

02105 Desenvolvimento de
Pessoas no Ministério
da Agric. Pec. E
Abastec.
(CAPACITA13)

Recebidos

130007

130017

02028- Fiscalização de
Sementes e Mudas
(FISCALSEM13)

52.629,96

130017

02028- Fiscalização de
Fertilizantes,
Corretivos e
Inoculantes
(FISFECOI13)

3.400,00

130017

02028- Inspeção e
Fiscalização de
Produtos de Origem
Animal
(INPANIMAL13)

1.038.643,05

130017

02028Funcionamento dos
Laboratórios
Nacionais
Agropecuários
(LANAGROS13)

5.577.740,74

130017

02028- Apoio a reest.
e a implem. do sist.
unificado de atenção a
sanidade agrop.
(SUASA)

1.693.606,03

Recebidos

Recebidos

Recebidos

Recebidos

130007

130007

130007

130007

UG
Origem da
Movimentação
Concedidos

Recebidos

Recebidos

Despesas de Capital
4 – Investimentos

5 – Inversões
Financeiras

6–
Amortização
da Dívida

-

-

-

130017

02028- Reforma,
Ampliação e
Modernização dos
Lanagros
(REFORLAB13)

542.295,22

-

-

130017

02028- Reforma,
Ampliação e
Modernização dos
Lanagros
(MODERLAB13)

2.878.898,41

-

-

Classificação da ação
Concedente

Recebedora

-

-

130007

130007

13.235,68

-
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O Quadro A.6.1.2.2 – Movimentação Orçamentária Externa por Grupo de Despesa não se aplica,
pois não tivemos movimentação externa de despesas.
6.1.3 Realização da Despesa
Execução Orçamentária de Créditos Recebidos pela UJ por Movimentação
6.1.3.1 Despesas Totais por Modalidade de Contratação – Créditos de Movimentação
Quadro A.6.1.3.5 – Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos de Movimentação

Valores em R$ 1,00

Despesa Liquidada
Modalidade de Contratação

Despesa paga

2014

2013

2014

2013

5.528.333,71

5.205.128,32

4.964.998,76

4.782.319,70

a) Convite

-

-

-

-

b) Tomada de Preços

-

-

-

-

c) Concorrência

-

-

-

-

5.528.333,71

5.205.128,32

4.964.998,76

4.782.319,70

e) Concurso

-

-

-

-

f) Consulta

-

-

-

-

g) Regime Diferenciado de Contratações Públicas

-

-

-

-

1.222.326,86

787.127,20

1.147.320,59

717.622,97

h) Dispensa

971.250,46

536.214,06

905.373,79

472.566,24

i) Inexigibilidade

251.076,40

250.913,14

241.946,80

245.056,73

3. Regime de Execução Especial

30.244,17

39.318,38

30.244,17

39.318,38

j) Suprimento de Fundos

30.244,17

39.318,38

30.244,17

39.318,38

22.000,16

32.421,76

22.000,16

32.421,76

-

-

-

-

22.000,16

32.421,76

22.000,16

32.421,76

68.953,12

21.726,96

68.953,12

21.726,96

6.871.858,02

6.085.722,62

6.233.516,80

5.593.409,77

1.Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g)

d) Pregão

2. Contratações Diretas (h+i)

4. Pagamento de Pessoal (k+l)
k) Pagamento em Folha
l) Diárias
5. Outros
6. Total (1+2+3+4+5)
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6.1.3.2 Despesas Totais por Grupo e Elemento de Despesa – 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. Despesas de Pessoal

Empenhada

Liquidada

RP não processados

Valores Pagos

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

22.000,16

Não aplicável

22.000,16

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

22.000,16

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

1º elemento de despesa

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Demais elementos do grupo

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Locação de Mão de Obra - 339037

3.127.841,32

3.278.723,19

3.036.674,69

3.278.723,19

91.166,63

-

2.751.862,72

3.075.539,68

Serviços P. Jurídica - 339039

2.362.824,19

1.918.904,72

2.176.406,77

1.596.798,27

186.417,42

322.106,45

1.973.816,64

1.427.457,64

Material de Consumo - 339030

2.723.611,10

5.740.292,69

481.995,52

653.422,21

2.241.615,58

5.086.870,48

337.457,33

613.145,50

110.493,35

110.683,93

106.404,45

110.683,93

4.088,90

-

100.003,52

110.683,93

339014 - Diárias
Demais elementos do grupo
2. Juros e Encargos da Dívida

3. Outras Despesas Correntes

Demais elementos do grupo

DESPESAS DE CAPITAL
Grupos de Despesa
4. Investimentos

Empenhada

Liquidada

RP não Processados

Valores Pagos

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

3.082.300,48

14.950,00

1.040.878,23

463.735,02

2.041.422,25

5.521.271,64

1.040.878,23

384.223,02

338.893,15

5.985.006,66

7.498,20

-

331.394,95

14.950,00

7.498,20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1º elemento de despesa

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Demais elementos do grupo

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

1º elemento de despesa

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Demais elementos do grupo

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Obras e Instalações - 449051
Equip. e Mat. Permanente 449052
Demais elementos do grupo
5. Inversões Financeiras

6. Amortização da Dívida
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6.1.3.3 Análise crítica da realização da despesa
Em relação ao Quadro A.6.1.2.1, informamos que a movimentação de créditos concedidos à UG
130094, refere-se a repasse de despesas para pagamento de telefone, energia elétrica e contratos de
vigilância e limpeza dos quatro laboratórios localizados na Superintendência Federal da Agricultura do
Pará.
O PI prioritário para movimentação de créditos concedidos ao Lanagro-PA é o LANAGROS13,
entretanto quando este atinge o valor limite, ocorrem movimentações em outros PI, a saber, FISCALSEM
13 (com despesas referentes às diárias e passagens e aquisição de material de consumo), FISFECOI13
(referente a despesas com passagens e diárias), INPANIMAL13 (despesas com contratos e aquisição de
material de consumo) e SUASA (despesas com aquisição de materiais de consumo).
Em relação aos créditos recebidos do PI REFORLAB13 e MODERLAB13, os mesmos se
referem a despesas para Investimentos oriundos do Plano Agrícola/Agropecuário 2013/2014. Dos R$ 120
milhões aprovados para os Lanagros, foram liberados R$ 40,4 milhões ainda em 2013, por meio da
abertura de orçamento fiscal da União segundo Decreto de 24/09/2013, (D.O.U. de 25/09/2013). O
crédito referente à R$19,6 milhões aprovados pela Lei nº 12.944, de 27/12/2013, (D.O.U. de 30/12/2013),
bem como R$13,94 milhões dos R$ 38,4 milhões contemplados na LOA 2014, foram liberados para os
Lanagros pela SDA/MAPA apenas em junho de 2014
Os recursos referentes à ação de modernização repassados ao Lanagro-PA foram aplicados na
aquisição de equipamentos e na construção e adequação de instalações. Mensalmente, ao longo de
exercício de 2014, esta UJ repassou à CGAL uma planilha informando a execução financeira e física das
ações. Esta planilha é repassada pela CGAL à Casa Civil e esta por sua vez repassa à CGU para avaliação
de cumprimento de cronogramas de execução física e financeira.
Analisando as modalidades de contratação, vale destacar que a despesa liquidada na modalidade
“Dispensa” em 2014 (R$ 971.250,46), foi superior ao valor contratado em 2013 (R$ 536.214,06). Esse
valor deve-se ao Contrato 07/2009 celebrado com a empresa SERVISAN, cujo objeto era a prestação de
serviço de Vigilância Ostensiva, o qual iniciou em 17/07/2009, possuindo término inicial previsto em
16/07/2010, tendo sido prorrogado sucessivamente por meio de termos aditivos até sua vigência
encerrada em 17/07/2014. Este órgão iniciou novo processo licitatório em virtude da limitação de
prorrogações prevista na Lei 8.666/1993, o qual foi prejudicado por excesso de recursos administrativos
e, também, os preços extrapolarem os limites legais. Desse modo, houve cancelamento do processo
licitatório, tornando-se imperiosa a continuidade da prestação de serviços pela empresa SERVISAN até
30/11/2014, cujo pagamento do período remanescente ocorreu por meio de processo administrativo de
reconhecimento de dívida devidamente aprovado pela Consultoria Jurídica da União. O valor total pago
referente ao período de 17/07/2014 à 01/12/2014 foi de R$ 371.251,24. Os demais valores pagos através
de dispensa de licitação foram devidos ao pagamento da Concessionária de Energia Elétrica do estado do
Pará (aproximadamente R$ 350.000,00) e à aquisição de testes de proficiência.
Quanto à despesa liquidada na modalidade de pregão, foi mantido um perfil semelhante ao período
anterior.
No que se refere às inexigibilidades, entre as principais despesas estão à aquisição de peças e
insumos específicos para determinado equipamento de laboratório. Em 2014, tivemos algumas aquisições
pontuais que elevaram o valor em relação ao exercício anterior (por exemplo: renovação de contrato de
equipamento de absorção atômica, no valor de R$ 52.000,00 e aquisição de kits de Elisa 3ABC, no valor
de 152.000,00).
Com relação à modalidade de suprimento de fundos, podemos destacar o seguinte: a) Todas as
concessões e aplicações ocorreram em conformidade com a legislação vigente, não ocorrendo
extrapolações em relação aos limites legais; b) Conseguimos reduzir a quantidade de operações de saques
e o valor total de saques, o que se deve a um trabalho de conscientização do suprido e um maior esforço
em buscar opções de Fatura; c) Foi possível atender a exigência de ter o percentual de valor sacado
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abaixo de 30% do valor total; d) Conseguimos permanecer dentro do limite máximo programado no início
do exercício.
Em função da restrição orçamentária e financeira que ocorreu em 2014, tivemos redução das
despesas com diárias e passagens aéreas, o que prejudicou a realização de auditorias em laboratório
credenciados e postulantes à acreditação pelo MAPA, e prejudicou também a realização de treinamentos e
participações em reuniões.
Os valores declarados como outros se referem ao pagamento de retroativos de taxas de
recolhimento de resíduos pago à Prefeitura Municipal de Belém, referente aos anos de 2009 a 2013 e a
serviços de fretes pagos para desembaraço de amostras de ensaios de proficiência.
Em relação ao Quadro A.6.3.6, destacamos que os valores pagos referentes ao grupo de despesas
449051 são oriundos de contratação de empresa especializada na execução de obras de adequação e
ampliação no laboratório de Alimentos para Animais e de Análises Físico-Químicas de Alimentos de
Origem Animal, no Laboratório de Análise de Fertilizantes e Corretivos na base física 2, no Laboratório
de Diagnóstico Animal e ampliação do prédio administrativo do Lanagro-PA.
6.2

Despesas com ações de publicidade e propaganda

Com relação aos gastos com publicidade e propaganda, no exercício de 2014, o Lanagro-PA
realizou apenas despesas com publicidade legal (contratos, pregões, licitações, etc), conforme
informações constantes no quadro A.6.2 abaixo.
Tais despesas foram oriundas de contratação do Serviço de Imprensa Nacional e da Empresa
Brasil de Comunicação para publicação de avisos de licitação em veículos de grande circulação.
Quadro A.6.2 – Despesas com Publicidade
Publicidade
Institucional

6.3

Programa/Ação orçamentária
02028- Funcionamento dos Laboratórios
Nacionais Agropecuários (LANAGROS13)

Valores empenhados

Valores pagos

25.600,00

21.947,20

Legal

-

-

-

Mercadológica

-

-

-

Utilidade pública

-

-

-

Reconhecimento de Passivos por insuficiência de créditos ou recursos

Não é aplicável, pois não ocorreram reconhecimentos de passivos por insuficiência de créditos,
não existindo saldo ao final do exercício nas contas 2.1.2.1.1.04.00 (Obrigações Tributárias Fornecedores
Insuficiência), 2.1.2.1.1.11.00 (Fornecedores por insuficiência de créditos/recurso), 2.1.2.1.2.11.00
(Pessoal a pagar por insuficiência de créditos/recurso), 2.1.2.1.3.11.00 (Encargos por insuficiência de
créditos/recursos), 2.1.2.1.5.22.00 (Obrigações tributárias por insuficiência de créditos/recursos),
2.1.2.1.9.08.11 (Benefícios Previdenciários Insuficiência de Crédito/recursos), 2.1.2.1.9.22.00 (Deb.
Diversos por insuficiência de créditos/recursos) e 2.2.2.4.3.00.00 (Fornecedores por insuficiência
créditos/recursos).
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6.4

Movimentação e os saldos de restos a pagar de exercícios anteriores

Quadro A.6.4 – Restos a Pagar inscritos em Exercícios Anteriores

Valores em R$ 1,00

Restos a Pagar não Processados

Ano de
Inscrição

Montante 01/01/2014

Pagamento

Cancelamento

Saldo a pagar 31/12/2014

2013

10.945.198,57

10.056.039,90

131.827,45

757.331,22

2012

210.686,72

210.686,72

-

0,00

...

-

-

-

0,00

Restos a Pagar Processados

Ano de
Inscrição

Montante 01/01/2014

Pagamento

Cancelamento

Saldo a pagar 31/12/2014

2013

492.312,85

492.312,85

-

0,00

2012

-

-

-

0,00

...

-

-

-

0,00

6.4.1 Análise Crítica
No que se refere aos restos a pagar não processados inscritos ao final de 2013, o item mais
importante foi: a) Empresa ARX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS DE ULTRA P,
com o valor de R$ 207.179,00; trata-se da realização do empenho para pagamento de material
laboratorial, os quais foram entregues parcialmente ao longo de 2014, mas foram aceitos com restrição e
necessitaram de troca.

6.5

Transferências de Recursos

Não se aplica. O Lanagro-PA não operou transferências mediante convênios, contratos de
repasse, termo de cooperação, termo de compromisso, bem como transferências a título de subvenções,
auxílios ou contribuições

6.6

Suprimento de Fundos

6.6.1 Concessão de Suprimento de Fundos
Quadro A.6.6.1 – Concessão de suprimento de fundos
Exercício
Financeiro

Meio de Concessão

Código

Nome ou Sigla

Quantidade

Valor Total

Quantidade

Valor Total

Valor do
maior limite
individual
concedido

130017

LANAGRO/PA

0

0,00

85

30.244,17

30.896,00

130017

LANAGRO/PA

0

0,00

35

39.318,28

46.837,00

130017

LANAGRO/PA

0

0,00

31

30.613,07

31.968,00

Unidade Gestora (UG) do
SIAFI

Conta Tipo B

Cartão de Pagamento do
Governo Federal

2014

2013

2012
Fonte: SIAFI Produção
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6.6.2 Utilização de Suprimento de Fundos
Quadro A.6.6.2 – Utilização de suprimento de fundos

Exercício

Unidade Gestora (UG) do
SIAFI

Cartão de Pagamento do Governo Federal

Conta Tipo B

Saque

Fatura

Total
(a+b)

Código

Nome ou Sigla

Quantidade

Valor Total

Quantidade

Valor dos
Saques (a)

Valor das
Faturas (b)

130017

LANAGRO/PA

-

-

16

9.406,40

20.837,77

30.244,17

130017

LANAGRO/PA

-

-

25

11.832,29

27.485,99

39.318,28

2014

2013

Fonte: SIAFI Produção

6.6.3 Classificação dos Gastos com Suprimento de Fundos
Quadro A.6.6.3 – Classificação dos gastos com suprimento de fundos no exercício de referência
Unidade Gestora (UG) do SIAFI
Código

130017

130017

Nome ou Sigla

LANAGRO/PA

LANAGRO/PA

Classificação do Objeto Gasto
Elemento de Despesa

339030

339039

Subitem da Despesa

Total

11

480,00

16

692,31

17

2.560,00

19

815,15

20

293,20

21

168,60

22

1.078,90

24

2.168,03

25

1.322,60

26

2.502,88

28

495,80

35

1.428,55

36

421,00

42

1.537,40

5

500,00

16

3.116,00

17

982,00

19

800,00

20

3.074,55

59

128,70

63

2.475,50

74

609,00

78

600,00

83

1.194,00

95

800,00
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6.6.4 Análise Crítica
Os gastos com cartão de crédito corporativo representaram um percentual irrisório frente ao total
de recursos gastos em 2014 (0,4%, considerando o valor liquidado de R$ 6.871.858,02). Porém, essa
modalidade é de fundamental importância para o Lanagro, e inclusive consideramos que foi uma
ferramenta que evitou a paralisação da prestação dos serviços em várias ocasiões, evitando também
complicações maiores.
Na área laboratorial é enorme a dificuldade em manter o funcionamento seguindo as normativas
de licitação, pelos seguintes motivos:
·
A variedade e a complexidade de itens são gigantescas, muito diferentes da maioria das
repartições públicas. São milhares de itens, incluindo equipamentos, inúmeras peças de equipamentos,
manutenções e calibrações de equipamentos, centenas de reagentes químicos, centenas de padrões
analíticos, meios de cultura, vidrarias, materiais de laboratório, ensaios de proficiência nacionais e
internacionais, materiais de construção, peças de veículos, publicações, normas, softwares de laboratório,
peças de computadores, materiais especiais para limpeza de laboratório, equipamentos de proteção
individual e coletivos, entre muitos outros.
·
Há também a necessidade de aquisição de itens nas quais é impraticável uma licitação,
como no caso de produtos frescos (ovo, leite cru, carne) utilizados para preparar meios de cultura para
análises microbiológicas. Já tentamos algumas vezes adquirir por pregão ou cotação alguns produtos que
possuem pequeno valor, ou são utilizados em pouca quantidade, ou são muito específicos (barbantes e
papeis para embrulhar e esterilizar materiais de laboratório, entre outros), mas normalmente há frustração
nas tentativas.
·
Muito frequentemente, mesmo realizando pregões, vários itens ficam desertos ou são
cancelados. Também há casos em que o fornecedor atrasa a entrega ou cancela a entrega.
·
Os prazos de validade dos insumos laboratoriais são curtos em muitos casos, exigindo
esforço extra para manter um estoque adequado.
·
Embora haja empenho para melhorar o planejamento das aquisições mais volumosas, além
dos problemas citados acima, no cotidiano também surgem diversas pequenas demandas como problemas
elétricos, problemas hidráulicos, quebra de equipamentos, veículos, computadores, entre outros.
·
Para muitos serviços existem contratos, mas para vários serviços pequenos ou urgentes é
necessária a utilização do cartão corporativo.
Portanto, pelos motivos citados acima, consideramos que o uso do cartão coprporativo é vital
para manutenção das atividades, evitando vários problemas de interrupção dos serviços analíticos.
Pretendemos, dentro dos limites legais, manter a sua utilização para resolver as diversas limitações
colocadas anteriormente.
6.7

Renúncias sob a Gestão da UJ
Não se aplica à natureza da UJ.

6.8

Gestão de Precatórios
Não se aplica à natureza da UJ.
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7.
GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS
RELACIONADOS
7.1

Estrutura de pessoal da unidade

A UJ responsável pela Gestão de Pessoal do Quadro Efetivo (Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de
1990) do Lanagro-PA, é a Superintendência Federal de Agricultura no Pará. Desta forma, não foram
apresentadas informações referentes aos itens:
·

Custos de Pessoal da Unidade Jurisdicionada (Quadro A.7.1.3 – Custos do pessoal);

·

Irregularidades na Área de Pessoal (juntamente com o subitem Acumulação Indevida de Cargos,
Funções e Empregos Públicos);

·

Indicadores Gerenciais Sobre Recursos Humanos.

·

Contratação de Estagiários

7.1.1 Demonstração e Distribuição da Força de Trabalho à Disposição da Unidade Jurisdicionada
Quadro A.7.1.1.1 – Força de Trabalho da UJ
Lotação

Egressos
no
Exercício

Autorizada

Efetiva

Ingressos no
Exercício

1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2)

90

84

50

05

1.1. Membros de poder e agentes políticos

-

-

-

-

90

84

50

05

88

82

50

05

1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado

-

-

-

-

1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório

-

-

-

-

02

02

-

-

-

-

-

-

3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública

01

01

-

-

4. Total de Servidores (1+2+3)

91

85

50

05

Tipologias dos Cargos

1.2. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)
1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão

1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas
2. Servidores com Contratos Temporários

Fonte: SAD – Lanagro-PA

No exercício de 2014, foi realizado concurso público para Provimento de vagas para as carreiras
de Fiscal Federal Agropecuário, as carreiras de Atividades Técnicas de Fiscalização e as carreiras do
Plano Geral de Cargos do Poder Executivo - PGPE afetos ao Mapa, conforme autorizado na Portaria
MPOG nº 74, de 15 de março de 2013.
Neste concurso foram definidas para o Lanagro-PA 12 (doze) vagas de Auxiliar de Laboratório,
24 (vinte e quatro) vagas de Técnico de Laboratório, 8 (oito) vagas de Agente Administrativo e 9 (nove)
vagas de Fiscal Federal Agropecuário.
Os servidores aprovados no Concurso Público foram nomeados através da Portaria nº 973, de 2
de outubro de 2014 (primeira convocação) e da Portaria nº 1.117, de 26 de novembro de 2014 (segunda
convocação).
Dos 53 (cinqüenta e três) servidores nomeados, 47 (quarenta e sete) foram empossados no
exercício de 2014.
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Adicionalmente também foi realizado Concurso de Remoção Interno, conforme Portaria nº 353,
de 16 de abril de 2014. Como consequência deste concurso, o Lanagro-PA recebeu três servidores (dois
Agentes Administrativos e um Fiscal Federal Agropecuário).
Conforme declarado no Quadro A.7.1.1.1 os cinco servidores egressos no exercício, foram pelos
motivos: aposentadoria (02 servidores), remoção a pedido (01 servidor), óbito (01 servidor) e exoneração
a pedido (01 servidor).
O Quadro A.7.1.1.2 busca evidenciar a distribuição da força de trabalho entre área meio e área fim dos
servidores de carreira, em contratos temporários e sem vínculo com a administração.
Quadro A.7.1.1.2 – Distribuição da Lotação Efetiva
Lotação Efetiva

Tipologias dos Cargos

Área Meio

Área Fim

22

62

22

62

22

60

1.1.3. Servidores de carreira em exercício descentralizado

-

-

1.1.4. Servidores de carreira em exercício provisório

-

-

1.1.5. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas

-

2

2. Servidores com Contratos Temporários

-

-

3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública

-

1

22

63

1. Servidores de Carreira (1.1)
1.1. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)
1.1.2. Servidores de carreira vinculada ao órgão

4. Total de Servidores (1+2+3)

O Quadro A.7.1.1.3 abaixo tem por objetivo identificar a estrutura de cargos em comissão e de funções
gratificadas da UJ.
Quadro A.7.1.1.3 – Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UJ
Lotação
Autorizada

Efetiva

Ingressos
no
Exercício

06

06

-

-

-

-

-

-

05

05

-

-

05

05

-

-

1.2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado

-

-

-

-

1.2.3. Servidores de Outros Órgãos e Esferas

-

-

-

-

1.2.4. Sem Vínculo

-

-

-

-

1.2.5. Aposentados

01

01

-

-

2. Funções Gratificadas

06

06

-

-

06

06

-

-

2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado

-

-

-

-

2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas

-

-

-

-

12

12

-

-

Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas
1. Cargos em Comissão
1.1. Cargos Natureza Especial
1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior
1.2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão

2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão

3. Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)

Egressos
no
Exercício

Fonte: Serviço de Apoio Administrativo do Lanagro-PA
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Análise Crítica
Observou no exercício de 2014 um incremento próximo de 50% na lotação autorizada de
servidores do Lanagro-PA.
A lotação dos servidores iniciou-se em meados de outubro e atualmente o laboratório ainda passa
por transição e avaliação quanto à distribuição de sua força de trabalho. Ressalte-se que houve um grande
impacto na área fim (Laboratórios), pois foram nomeados servidores para os cargos de Técnico de
Laboratório e Auxiliar de Laboratório (24 e 12 vagas respectivamente), cargos que não constavam no
quadro de servidores nos exercícios antecedentes. Tais atribuições eram realizadas anteriormente por
pessoal contratado, o que limitava o planejamento relativo a capacitações e distribuições de
responsabilidade por se tratar de mão de obra temporária.
Na área meio também ocorreu incremento de aproximadamente 40% na lotação autorizada de
servidores, o que ainda não preenche a real necessidade de pessoal. Ressalte-se que a área meio responde
por todas as contratações do Lanagro, fiscalização de contratos, execução orçamentária, conformidade
documental, arquivo e protocolo, manutenção, patrimônio, almoxarifado e gestão de atividades gerais
(vigilância, telefonia, limpeza). Ainda há necessidade de esta UJ assumir a responsabilidade relativa à
gestão de pessoas, fator este considerado crítico diante do aumento de servidores lotados. Entretanto,
ainda há carência de servidores para execução desta demanda.

7.1.2 Qualificação e capacitação da Força de Trabalho
Após a posse dos servidores aprovados no Concurso público realizado em 2014 não houve uma
significativa mudança na qualificação do pessoal disponível na UJ, conforme apresentado na Tabela
abaixo:
Tabela 3. Nível de Escolaridade dos Servidores do Lanagro-PA
Nível de escolaridade
PhD

Percentual em relação ao total Percentual em relação ao total
de servidores (%) Ano 2014
de servidores (%) Ano 2013
1,2
-

Doutor

8,2

10,3

Mestre

20,0

20,5

Especialista

11,8

20,5

Superior

37,6

25,6

Técnico

5,9

2,6

Médio

15,3

20,5

Total de servidores: 85 (2014), 39 (2013)

Considerando que a UJ tem como missão a realização de serviços analíticos especializados, o
desenvolvimento e validação de métodos, a condução de auditorias e emissão de pareceres técnicos
observa-se que o nível de qualificação de pessoal disponível contempla as formações desejadas ao
desenvolvimento das atividades na Unidade.
Ressalte, entretanto, que o nível de escolaridade apresentado pelos servidores recém-empossados
não significa que os mesmos detêm a experiência e treinamento necessários para execução de suas
funções. Nesta senda, considera-se que há necessidades urgentes de fornecimento de capacitação à força
de trabalho recém admitida para que a mesma possa estar apta a execução das funções técnicas e
gerenciais esperadas.
O Lanagro-PA foi inserido no Plano Anual de Educação Continuada (PAEC), instituído pelo
MAPA em consonância com a Política Nacional de Desenvolvimento Pessoal, instituída pelo Decreto nº
5.707, de 23 de fevereiro de 2006. Tal Plano foi desenvolvido a partir da visão de gestão por competência
e foi construído com participação direta desta UJ, sendo as capacitações solicitadas alinhadas ao Mapa
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Estratégico do MAPA. A operacionalização dos eventos de capacitação se deu pela Coordenação-Geral
de Desenvolvimento de Pessoas do MAPA.
Dentro das orientações emanadas pela CGDP, foi publicada a Portaria SE de 15 de setembro de
2014 designando servidores para compor a Rede de Agentes de Desenvolvimento de Pessoas. Tal Rede
contém dois servidores do Lanagro PA, os quais atuam como ADP, função esta acumulada com as demais
atividades realizadas nesta UJ. Os Agentes de Desenvolvimento de Pessoas são os colaboradores da
CGDP na implementação da Política de Desenvolvimento de Pessoas por Competências, atuando na área
da gestão de capacitação e avaliação de desempenho.
Ao longo do exercício de 2014, não foram concretizadas ações de capacitação dentro do PAEC
para o Lanagro-PA, à exceção de um treinamento sobre Processamento de Denúncia e Regime
Disciplinar, organizado pela CGPAD/MAPA. Tal treinamento foi direcionado a dois servidores do
Lanagro-PA.
Em relação aos novos servidores recém-nomeados, foi organizado um Evento de Ambientação,
com a finalidade de apresentar as principais atividades executadas pelo Lanagro-PA, seus clientes, sua
missão e visão de futuro.
Considerando ainda a necessidade de capacitação dos novos servidores foi contratada empresa
para ministrar treinamentos técnicos em forma de cursos através do Contrato nº 003/2014. Tal contrato foi
formalizado pelo processo administrativo nº 21003.000437/2013-16 e tinha como objeto a realização de
15 (quinze) treinamentos técnicos a serem realizados ao longo do ano de 2014. Contudo, salienta-se que
este órgão, em comum acordo com a contratada, por meio do processo administrativo nº
21003.000652/2014-06, resolveu - incidentalmente - rescindir o contrato administrativo em razão das
flagrantes falhas na execução fiel do objeto do contrato; do não cumprimento dos prazos previstos; da
interrupção de um Curso ministrado; da não designação de instrutores/consultores com experiência
comprovada nas respectivas áreas; e da não prestação do serviço de forma adequada à necessidade da
unidade requisitante, conforme especificações no relatório anexo ao processo administrativo. Ato
contínuo esclarece-se que o termo de rescisão bilateral do contrato foi assinado em 12 de dezembro de
2014, bem como o seu aviso oficial foi publicado Diário Oficial da União nº 18 do dia 27 de janeiro de
2015.
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7.1.4.1 Terceirização Irregular de Cargos
Quadro A.7.1.4.2 – Cargos e atividades inerentes a categorias funcionais do plano de cargos da unidade
jurisdicionada

Descrição dos Cargos e Atividades do Plano de Cargos
do Órgão em que há Ocorrência de Servidores
Terceirizados

Quantidade no Final do
Exercício
2014

2013

2012

Ingressos
no
Exercício

Egressos
no
Exercício

Fiscal Federal Agropecuário

-

07

07

08

03

Técnico de Laboratório

-

16

16

20

-

Auxiliar de Laboratório

-

03

03

12

-

Análise Crítica da Situação da Terceirização no Órgão
No exercício de 2014 ocorreu o encerramento do contrato do MAPA com a Fundação de Pesquisa do Agronegócio
(FUNDEPAG) (contrato 221011045/2008), o qual era gerenciado pelo órgão central em Brasília. Tal encerramento ocorreu
após o recebimento de servidores aprovados no Concurso Público autorizado pela Portaria nº 74 de 2013, do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão. Deve-se ressaltar que o Anexo II da referida portaria se destinava ao provimento de
cargos para substituição de trabalhadores terceirizados que executavam atividades não previstas no Decreto nº 2.271 de 07 de
julho de 1997, tendo como contrapartida a extinção de todos os postos de trabalho terceirizados nos Laboratórios Nacionais
Agropecuários. O cumprimento de tal ato pode ser confirmado com os dados apresentados no Quadro A.7.1.4.2.
Fonte: Serviço de Apoio Administrativo do Lanagro-PA

7.1.5 Riscos identificados na gestão de pessoas
Cabe destacar o fato de que os novos servidores que entraram em exercício através do concurso
realizado em 2014, notadamente os auxiliares de laboratório e técnicos de laboratório, possuem um nível
de escolaridade e qualificação significativamente superior ao exigido pelos respectivos cargos. Pelo fato
de não existir possibilidade de ascensão funcional (evolução para um novo cargo) existe um risco de
abandono dos cargos.
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7.2

Contratação de mão de obra de apoio e de estagiários

7.2.1 Contratação de Serviços de Limpeza, Higiene e Vigilância
Quadro A.7.2.1 – Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva
Unidade Contratante
Nome: LABORATÓRIO NACIONAL AGROPECUÁRIO NO PARÁ
UG/Gestão: 130017

CNPJ: 00396895/0040-31
Informações sobre os Contratos

Ano do Ár
Contrato ea

2011

2009

2014

N
at Identificaç
ur
ão do
ez Contrato
a

Empresa Contratada
(CNPJ)

O 08/2011

34.849.836/0001-87

11/04/2011

10/04/2012

O

7/2009

12.066.015/0006-46

17/07/2009

O

07/2014

05.742.568/0001-00

01/12/2014

Período Contratual de
Execução das Atividades
Contratadas
Início

Fim

Nível de Escolaridade Exigido dos
Trabalhadores Contratados
F

M

P

C

27

27

P

Si
t.

S
C

P

C

L

1

1

P

16/07/2010

16

16

E

30/11/2015

16

16

A

V

V

Observações: Não se aplica

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: Serviço de Apoio Administrativo do Lanagro-PA
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7.2.2 Locação de Mão de Obra para Atividades não Abrangidas pelo Plano de Cargos do Órgão
Quadro A.7.2.2 – Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra
Unidade Contratante
Nome: LABORATÓRIO NACIONAL AGROPECUÁRIO NO PARÁ / LANAGRO/PA
UG/Gestão: 130017

CNPJ: 00396895/0040-31
Informações sobre os Contratos

Ano do
Contrato

2012
2014
2014

Área

Na
tu
re
za

Identificação do
Contrato

2/3/5/9

Empresa
Contratada
(CNPJ)

Período
Contratual de
Execução das
Atividades
Contratadas

Nível de Escolaridade Exigido dos
Trabalhadores Contratados

Início

P

Fim

F

M
C

S

P

C

P

C

1

1

O

08/2012

34.8498360001- 01/10/
87
2012

30/09/
2013

11

11

O

08/2014

05.742568/0001 01/12/2
014
-00

30/11/
2015

11

11

19

19

3/2/5/5
3/5

Sit.

A
A

17/04/2
014
02.589.131/000
16/04/
O

1/2014

1-81

2015

1

1

A

Observações: 1 – O contrato 08/2012 iniciou-se com a contratação de 30 empregados, contudo houve supressão de 18 empregados por
meio do termo aditivo nº 01, atualmente em vigorando com o total de 12 empregados.

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

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.

Fonte: Serviço de Apoio Administrativo do Lanagro-PA

7.2.3 Análise Crítica dos itens 7.2.1 e 7.2.2
O Contrato 08/2011 celebrado com a empresa EB CARDOSO, cujo objeto é a prestação de
serviço de Limpeza e Higiene, iniciou-se em 11/04/2011 e possuía término inicial previsto em
10/04/2012, contudo teve sua vigência prorrogada por meio de termos aditivos até 10/04/2016.
O Contrato 07/2009 celebrado com a empresa SERVISAN, cujo objeto era a prestação de
serviço de Vigilância Ostensiva, iniciou-se em 17/07/2009, possuía término inicial previsto em
16/07/2010, tendo sido prorrogado sucessivamente por meio de termos aditivos até sua vigência
encerrada em 17/07/2014. Todavia, esclarece-se que este órgão iniciou novo processo licitatório em
virtude da limitação de prorrogações prevista na Lei 8.666/1993, o qual foi prejudicado por excesso de
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recursos administrativos e, também, os preços extrapolarem os limites legais. Desse modo, houve
cancelamento do processo licitatório, tornando-se imperiosa a continuidade da prestação de serviços pela
empresa SERVISAN até 30/11/2014, cujo pagamento do período remanescente ocorreu por meio de
processo administrativo de reconhecimento de dívida devidamente aprovado pela Consultoria Jurídica da
União.
O Contrato 07/2014 celebrado com a empresa ESE SEGURANÇA, cujo objeto é a prestação de
serviço de Vigilância Ostensiva, iniciou-se em 01/12/2014, possuindo término previsto em 30/11/2015.
O Contrato 08/2012 celebrado com a empresa EB CARDOSO, cujo objeto é a prestação de
serviço de apoio administrativo, iniciou-se em 01/10/2012 e possuía término previsto em 30/09/2013, mas
teve sua vigência prorrogada até 30/09/2015.
O Contrato 08/2014 celebrado com a empresa D ABDON, cujo objeto é a prestação de serviço
de apoio administrativo, iniciou-se 01/12/2014 e possui término previsto em 30/11/2015.
O Contrato 01/2014 celebrado com a empresa PARAÍSO, cujo objeto é a prestação de serviço de
apoio administrativo, iniciou-se em 17/04/2014 e possuía término previsto em 16/04/2015, entretanto já
se encontra em processo de prorrogação de sua vigência até 01/05/2016.
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8.

GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO

8.1

Gestão da Frota de Veículos Próprios e Contratados de Terceiros

Frota de Veículos Automotores de Propriedade da Unidade Jurisdicionada
A frota de veículos oficiais do Lanagro-PA é própria e está regulamentada pelo Decreto nº 6.403,
de 17 de março de 2008, o qual “Dispõe sobre a utilização de veículos oficiais pela administração pública
federal direta, autárquica e fundacional”. A frota de veículos dá sustentação às atividades de apoio
desenvolvidas pelo Laboratório, sendo utilizada principalmente na realização dos seguintes serviços:
·

Condução de materiais para análise entre os laboratórios: uma vez que o Lanagro-PA possui
Unidades Analíticas em duas bases físicas, distantes uma da outra, aproximadamente cinco
quilômetros. Ressalte-se que as Unidades de Recepção de Amostras, Almoxarifado, Patrimônio,
Protocolo ficam localizadas na base física 1 (situada à Avenida Almirante Barroso 1234). Na base
física 2 (Avenida Almirante Barroso, 5384) estão localizados quatro laboratórios (responsáveis
pela análise de bebidas, sementes, fertilizantes e produtos de origem vegetal), para os quais é
necessário o fornecimento diário de amostras, documentos e outros insumos, sendo a frota oficial
fundamental para provimento deste transporte.

·

Envio de correspondência oficial às Unidades parceiras do Lanagro-PA e para encaminhamento
ao serviço postal.

·

Condução de pessoal em serviço.

Os veículos sob responsabilidade da UJ estão classificados de acordo com a tabela de
classificação da Instrução Normativa nº 3, de 15 de maio de 2008. O Lanagro-PA dispõe de doze veículos
oficiais, cuja discriminação por grupos, assim como as demais informações referentes à frota estão
apresentadas na Tabela 4.
Tabela 4. Discriminação da frota oficial do Lanagro-PA
Marca do
veículo

Idade
(anos)

Quilômetros
rodados (Km)

Tipo de
combustível

Consumo
(L)

Média de consumo (km/L)

Veículo Institucional NSV 1692

5

18.428

Diesel

2.239

8,2

Volkswagen
Parati

Veículo de Serviços
Comuns

KHN 2311

7

Álcool/ Gasolina

1.230

4,7

Volkswagen
Parati

Veículo de Serviços
Comuns

KHN 2461

7

3.521

Álcool/ Gasolina

786

Volkswagen
Parati

Veículo de Serviços
Comuns

KHN 2421

7

9.322

Álcool/ Gasolina

2.010

4,6

Volkswagen
Gol

Veículo de Serviços
Comuns

JVA 7152

10

5631,

Álcool/ Gasolina

1.113

5,6

Volkswagen
Gol

Veículo de Serviços
Comuns

JVA 7032

10

889

Álcool/ Gasolina

196

4,5

Fiat Strada

Veículo de Serviços
Comuns

GMF 6332

5

7.981

Álcool/ Gasolina

1.236

Fiat Ducato

Veículo de
Transporte Coletivo

NSS 7164

4

2.996

Diesel

409

7,3

Fiat Strada

Veículo de
Transporte de Carga
leve

HLF 2953

5

7.246

Álcool/ Gasolina

1.026

7,0

Toyota
Hilux

Classificação

Placa

5.862

4,4

6,4
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Chevrolet
S10

Veículo de
Transporte de Carga
Leve

AJS 6198

14

1.692

Diesel

-

Ford
Ranger

Veículo de
Transporte de Carga
Leve

AJS 6194

14

Veículo fora de uso

Diesel

-

Volkswagen
Santana

Veículo de serviços
comuns

JTW 0413

14

Veículo fora de uso Álcool/Gasolina

-

-

-

-

Fonte: Unidade de Transporte do Lanagro-PA. Em relação ao consumo de combustível, esta UJ utiliza óleo diesel para
abastecimento de grupo gerador, sendo consumidos 200 litros deste combustível para uso de gerador por 32 horas.

As informações por grupo de veículos estão apresentadas na Tabela 5.
Tabela 5. Informações sobre a frota oficial do Lanagro-PA por grupo.
Classificação do
Grupo

Quantidade
de veículos

Média anual de
quilômetros rodados

Idade Média
(anos)

Custos com
combustível (R$)

Veículo Institucional

1

18.428

5

109,96

7.272,28

Veículo de Serviços
Comuns

7

5.045

8,5

841,31

14.270,04

Veículo de
Transporte Coletivo

1

2.996

4

246,48

2.431,60

Veículo de
Transporte de Carga
Leve

3

5.639

11

196,43

4.673,74

TOTAL

12

32.108

-

1.394,18

28.647,66

31.126,06

31.126,06

Custos com Custo com revisão
Seguro (R$)
periódica (R$)

Fonte: Unidade de Transporte do Lanagro-PA

Quanto ao plano de substituição da frota oficial, o Lanagro-PA reputa ser necessário
providenciar substituição para oito veículos.
Estes carros ainda representam razoável custo benefício quanto ao ônus de propriedade
(manutenção e regularização), no entanto, vislumbra-se em breve horizonte que esta frota mostrar-se-á
antieconômica, portanto, tem-se por meta a aquisição de veículos novos, seguindo-se o desfazimento dos
anteriores, à medida da substituição executada.
Segunda opção seria a terceirização de frota, no entanto, devido ao perfil de uso dos veículos
(curtos e repetitivos trajetos), considera-se que a terceirização não necessariamente traria a vantajosidade
esperada do desencargo quanto aos serviços de manutenção (por quilometragem ou por tempo), frente ao
custo da disponibilidade do veículo locado, cuja medição de uso, e custo correlato, ocorreriam
independentes do efetivo uso.
O Sistema de Controle de Veículos Automotores do MAPA (SCVA) vem sendo utilizado no
exercício de 2014 para realização do controle de uso de combustível, para emissão das autorizações para
utilização da frota, bem como o controle de quilômetros rodados.
Frota de Veículos Automotores a Serviço da UJ, mas contratada de terceiros
A UJ não mantém veículos contratados de terceiros.
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8.2

Gestão do Patrimônio Imobiliário

O Lanagro-PA utiliza imóveis de posse da SFA-PA, contemplando a Sede (terreno e
benfeitorias) e três laboratórios (benfeitorias), estes últimos situados no terreno da SFA-PA. Nenhum dos
imóveis, no entanto, encontra-se com o Registro Imobiliário Patrimonial (RIP) com carga para esta UJ,
estando todos registrados na SFA-PA. Portanto as informações referentes aos itens 8.2.1 - Distribuição
Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial (e o Quadro A.8.2.1 – Distribuição Espacial dos Bens
Imóveis de Uso Especial de Propriedade da União), Cessão de Espaço Físico em Imóvel da União (e o
Quadro A.8.2.2.2 – Cessão de espaço físico em imóvel da União na responsabilidade da UJ), 8.2.3
Imóveis Funcionais da União sob Responsabilidade da UJ (e o Quadro A.8.2.3 – Discriminação de
Imóveis Funcionais da União sob responsabilidade da UJ) e 8.3 - Distribuição Espacial dos Bens Imóveis
Locados de Terceiros não são aplicáveis à UJ.
8.2.1 Imóveis Sob a Responsabilidade da UJ, Exceto Imóvel funcional
Quadro A.8.2.2.1 – Imóveis de Propriedade da União sob responsabilidade da UJ, exceto Imóvel Funcional
Valor do Imóvel
UG

RIP

Regime

130017

(A)

10

Estado de
Valor
Conservação Histórico
BOM

(A)

Despesa no Exercício

Data da
Avaliação

Valor
Reavaliado

Com
Reformas

Com
Manutenção

(A)

(A)

1.017.958,23

1.067.243,10

1.017.958,23

1.067.243,10

Total
Fonte: Serviço de Programação Orçamentária e Financeira do Lanagro-PA

(A) O Lanagro-PA utiliza imóveis de posse da SFA-PA, contemplando a Sede (terreno e benfeitorias) e três laboratórios (benfeitorias), estes
últimos situados no terreno da SFA-PA.

8.2.4 Análise Crítica:
A Unidade tem sob sua responsabilidade quatro imóveis, sendo que um funciona como sua sede
e três laboratórios, os quais estão localizados na sede da Superintendência Federal de Agricultura do Pará
(SFA-PA). Nenhum dos imóveis, no entanto, encontra-se com o Registro Imobiliário Patrimonial (RIP)
com carga para o Lanagro, estando todos registrados na SFA-PA.
Conforme recomendado no Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 201203369, recebido pelo
Lanagro-PA referente ao exercício 2011, esta UJ tem procurado adotar medidas definitivas junto ao SPU,
em conjunto com a SFA-PA, no sentido de providenciar a regularização dos quatro imóveis utilizados
pelo Lanagro-PA. Ao longo do exercício de 2012, o Coordenador do Lanagro-PA realizou reunião com o
Superintende Federal da Agricultura do Pará para definir as ações necessárias para legalização da referida
pendência. Encaminhou ainda ofício à SPU-PA, solicitando reunião para delinear as providências
necessárias para regularização dos quatro bens imóveis utilizados pelo Lanagro-PA. No exercício de
2014, o Coordenador do Lanagro-PA participou de reunião com a Superintendente do Patrimônio da
União no estado do Pará, a qual avaliou a situação dos imóveis sob responsabilidade do Lanagro-PA.
Ressalte-se que o Lanagro-PA está tomando providências para regulamentação dos imóveis
seguindo as recomendações emanadas pela SPU-PA. Entretanto, a pendência relacionada à transferência
do registro patrimonial ao Lanagro-PA ainda não foi sanada durante o exercício de 2014.
Em relação às despesas com imóveis no exercício segue na Tabela 6 o detalhamento dos valores
investidos com manutenção de imóveis.
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Tabela 6. Detalhamento de despesas com patrimônio imobiliário no exercício
Tipo de despesa

Despesas com manutenção (R$)

Contrato de limpeza e higiene

832.293,96

Manutenção de bens imóveis

107.986,00

Material para manutenção de
bens imóveis

112.568,03

Material elétrico e eletrônico

11.320,56

Bens móveis de outras naturezas

3.074,55

No ano de 2014 foram investidos ainda R$ 61.276,67 para manutenção de bens relativos à
aquisição de uma plataforma para acessibilidade ao prédio administrativo do Lanagro-PA. Entretanto,
como a instalação não foi executada no exercício, este valou foi convertido em Restos a Pagar.
Igualmente, o valor total do investimento realizado com reformas foi de R$ 2.998.103,81, entretanto,
considerando a execução física realizada no exercício de 2014, somente foi pago o valor declarado no
Quadro A.8.2.2.1, sendo R$ 1.980.145,58 convertidos também em Restos a Pagar.
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9.

GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

A gestão de TI é realizada pela CGTI/MAPA-Sede, cabendo ao Lanagro-PA a execução e
monitoramento da conformidade. Desta forma, os dados para preenchimento do Quadro A.9.1 – Contratos
na Área de Tecnologia da Informação em 2014 serão fornecidos pela Sede do MAPA em seu Relatório de
Gestão.
9.1

Gestão da Tecnologia da Informação (TI)

Seguem abaixo informações sobre alguns dos principais sistemas computacionais utilizados pelo
Lanagro-PA, suas funções e a necessidade de desenvolvimento de novos sistemas:
· ROSA – O sistema ROSA (Registro Online de Solicitações de Análises) é utilizado pelas
várias Unidades Técnicas, entre elas a REC – Unidade de Recepção de Amostras, LMA – Laboratório de
Microbiologia de Alimentos, FQPOA – Laboratório de Análise Físico-Química de Alimentos de Origem
Animal, LASO – Laboratório Oficial de Análises de Sementes, LABEV – Laboratório de Análises FísicoQuímicas de Bebidas e Vinagre, LFC – Laboratório de Fertilizantes e Corretivos, RES – Laboratório de
Resíduos e Contaminantes, ALA – Laboratório de Alimentos para Animais, RES/MCT – Laboratório de
Resíduos e Contaminantes/Micotoxinas e LDA – Laboratório de Diagnóstico Animal, para registro das
amostras quando do recebimento, seguido pelas informações e resultados das análises realizadas em cada
uma. Também é utilizado pela DLAB – Divisão Técnica Laboratorial e UGQ – Unidade de Gestão da
Qualidade como subsídio para elaboração de relatórios gerenciais e determinação de capacidade
operacional.
· PERA – O sistema PERA (Programa para Emissão de Relatórios de Análises) é utilizado
pelas Unidades Técnicas LMA – Laboratório de Microbiologia de Alimentos e FQPOA – Laboratório de
Análise Físico-Química de Alimentos de Origem Animal para registro interno das amostras, seguido
pelas informações e resultados das análises realizadas em cada uma.
·
Sistema ASI – utilizado pela Unidade de Patrimônio para a gestão e o controle dos
procedimentos referentes à recepção, guarda, conservação, distribuição, inventário, controle e carga de
bens móveis.
· SCVA - Sistema de Controle de Veículos Automotores do MAPA – Utilizado pela
Unidade de Transporte para realizar o controle da frota de Veículos do MAPA, gerar relatórios de
quilometragem rodada, consumo de combustível e gasto com manutenção.
· BEBWIN - Utilizado no Laboratório de Análises de Bebidas e Vinagres, abrange as
informações relativas à origem e características da amostra e resulta ao fim na emissão do certificado
oficial de análise.
· SGAV- Sistema de Gerenciamento de Atividades de Vigilância: Utilizado no Laboratório
de Diagnóstico Animal. Este sistema é um banco de dados para planejamento das ações de defesa
sanitária animal, onde são inseridos os dados das propriedades rurais que são amostradas nos estudos
epidemiológicos nacionais. Estes estudos envolvem as doenças alvo dos Planos Nacionais Sanitários, com
amostragem de diferentes espécies animais e tipos de sistemas produtivos.
· SIGLA - Sistema de Informações Gerenciais para Laboratórios de Resíduos e
Contaminantes em Alimentos: Utilizado pelo Laboratório de Resíduos e Contaminantes e pela Unidade
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de Recepção de Amostras, gerencia as informações referentes às atividades analíticas dos laboratórios da
área de resíduos e contaminantes em alimentos do MAPA.
· SIGED - Sistema de Gestão Eletrônica de Documentos: Sistema utilizado para o cadastro e
gerenciamento de processos e documentos do MAPA, com opção de priorização e determinação de
prazos de respostas
·
SIOR - Sistema de Informações Orçamentárias e Financeiras: Sistema utilizado para o
lançamento das programações orçamentárias. Possibilitar o lançamento das necessidades de recursos e a
gestão dos créditos e execução orçamentária, autorização de emendas parlamentares, programações
financeira e orçamentária. Possui interface com o SIAFI eliminando a ocorrência de erros em função da
transcrição de dados.
· COMPRASNET - Portal de Compras do Governo Federal: É um site WEB, instituído pelo
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MP, para disponibilizar, à sociedade, informações
referentes às licitações e contratações promovidas pelo Governo Federal, bem como permitir a realização
de processos eletrônicos de aquisição. É um módulo do Sistema Integrado de Administração de Serviços
Gerais - SIASG, composto, atualmente, por diversos subsistemas com atribuições específicas voltadas à
modernização dos processos administrativos dos órgãos públicos federais integrantes do Sistema de
Serviços Gerais – SISG.
· DPF (Departamento de Polícia Federal) – Cadastro e Mapas: Gera os anexos IV e V da
Portaria 1.274/03 necessários para cadastro e renovação da licença de funcionamento de empresas que
trabalham com produtos químicos controlados pela Polícia Federal. O programa Mapas é o sistema
utilizado pelas empresas para informar à Polícia Federal sobre a sua movimentação com produtos
químicos. Os mapas devem ser enviados até o 10º dia útil do mês subseqüente.
· SCDP - Sistema de Concessão de Diárias e Passagens: Viabiliza a administração das
solicitações e pagamentos de Diárias e Passagens, possibilitando que as requisições sejam feitas por meio
de terminais eletrônicos, diminuindo o tempo de emissão e melhorando as condições de atendimento e
consulta dos usuários. O sistema possibilita, ainda, o compartilhamento de uma base de dados única,
administrada pelo Gestor Central do Ministério do Planejamento e pelos Gestores Setoriais de cada
Ministério, o que permite um maior controle físico e financeiro das diárias e passagens emitidas no
âmbito da Administração Pública Federal.
· SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira: O SIAFI é o principal
instrumento utilizado para registro, acompanhamento e controle da execução orçamentária, financeira e
patrimonial do Governo Federal.
· SIAFI Gerencial: O SIAFI Gerencial é um sistema, em ambiente Web, que possibilita a
obtenção de informações, a partir dos dados da execução orçamentária, financeira, contábil e patrimonial
existentes no SIAFI Operacional.
· Novo SIAFI: O Projeto Novo SIAFI tem como objetivo promover a reconstrução e a
migração gradual do Sistema Integrado de Administração Orçamentária e Financeira do Governo Federal
- SIAFI -para uma plataforma tecnológica mais moderna, flexível e econômica, permitindo evoluções que
venham a contribuir para a transparência e a eficiência na gestão orçamentária e financeira.
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· SIASG - Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais: É um conjunto
informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o funcionamento sistêmico das
atividades inerentes ao Sistema de Serviços Gerais - SISG, quais sejam: gestão de materiais, edificações
públicas, veículos oficiais, comunicações administrativas, licitações e contratos, do qual o Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão - MP é órgão central normativo.
· SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores: O SICAF tem por
finalidade cadastrar e habilitar parcialmente os interessados, pessoas físicas ou jurídicas, em participar de
licitações realizadas por órgãos/entidades da Administração Pública Federal, integrantes do SISG
(Sistema de Serviços Gerais) e/ou não SISG, bem como, acompanhar o desempenho dos fornecedores
cadastrados e ampliar as opções de compra do Governo Federal.
· SGI- Sistema de gestão integrada: tem por finalidade manter programação do plano
operativo anual. No sistema é possível fazer o planejamento orçamentário da UJ.
· SISAD- Sistema de Avaliação de Desempenho: O sistema tem como objetivo realizar a
avaliação de desempenho institucional e Individual dos servidores, conforme descreve o Decreto nº 7.133
de 19 de março de 2010 e a Portaria nº 1.031, de 22 de outubro de 2010. Diagnosticar e analisar a atuação
da força de trabalho e da instituição MAPA, promovendo o crescimento pessoal, profissional e
institucional e, consequentemente, aprimorando o desempenho do órgão e de seus servidores.

Necessidades de novos sistemas informatizados ou funcionalidades:
· LIMS – Necessidade de aquisição de software de gestão de laboratórios LIMS (Laboratory
Information Management System), que permitirá a automação das mais diversas rotinas executadas em
todas as Unidades Técnicas, eliminação de anotações e transcrições manuais de dados por informações
inseridas diretamente no sistema pelos analistas e técnicos, ou através de comunicação direta com toda a
gama de instrumentos e equipamentos utilizados, tendo como consequências diretas à redução do tempo
necessário para execução das rotinas e consequente aumento da capacidade operacional da UJ.
· SILAS – Sistema Integrado para laboratórios de análise de sementes: O sistema cumpre
basicamente as funções de registrar material que adentra o laboratório para avaliar sua viabilidade para
semente. O material registrado forma a base para receber os resultados analíticos dos testes realizados, e
por final são extraídos relatórios expeditos, oficiais, de controle e relatórios estatísticos. Especificamente,
são emitidos boletins, laudos, ficha de análise, planilhas dinâmicas e outros. Este sistema já vem sendo
utilizado pelos outros Laboratórios da Rede Lanagro.
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10. GESTÃO
DO
USO
DOS
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

RECURSOS

RENOVÁVEIS

E

10.1 Gestão do Uso dos Recursos Renováveis e Sustentabilidade Ambiental
Quadro A.10.1 – Aspectos da Gestão Ambiental
Aspectos sobre a gestão ambiental e Licitações Sustentáveis

Avaliação
Sim

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

Não
X

2.

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

3.

As contratações realizadas pela unidade jurisdicionada observam os parâmetros estabelecidos 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?

-

-

O PLS encontra-se publicado e disponível no site da unidade (art. 12 da IN SLTI/MPOG 10/2012)?

-

-

X
X
X

7.
Caso positivo, indicar o endereço na Internet no qual o plano pode ser acessado.

-

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
8. 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
A UJ possui peculiaridades que não possibilitam a aplicação indiscriminada dos critérios de
sustentabilidade ambiental em seus processos de aquisição de bens, especialmente no que diz respeito à
reciclagem, visto que, em regra não são fabricados produtos laboratoriais de natureza reciclada.
Fator semelhante ocorre com o descarte do material utilizado, uma vez que grande parte dos
resíduos tem origem em ambiente laboratorial, sendo restrita e eventualmente proibida a destinação para
programas de reciclagem.
Por outro lado, o Lanagro-PA, sempre que possível, está incluindo em seus editais para
aquisição de insumos laboratoriais a exigência de certificações ambientais (ISO 14.000), bem como o
atendimento à IN/SRLTI/MPOG Nº 01, de 19/1/2010.
Ressalte-se ainda, que o Lanagro-PA possui Portaria interna desde o ano de 2007,
constituindo uma Comissão de Biossegurança (CBio), com a atribuição de discutir e analisar questões
referentes à Biossegurança, além de elaborar documentos técnicos nas áreas de segurança física,
química, biológica e de gerenciamento de resíduos. Desta forma, através da atuação do CBio, esta UJ
promove campanhas de conscientização da necessidade de proteção do meio ambiente e preservação de
recursos naturais para os seus colaboradores.
Quanto à implementação da agenda A3P, apesar de a Unidade não participar formalmente da
Agenda, algumas ações tomadas estão alinhadas à Estrutura A3P, a saber:
· Eixo uso racional dos recursos naturais e bens públicos: os dados relativos a consumo de
papel e água se mostram reduzidos ao longo dos últimos exercícios. A UJ tem buscado a aquisição de
softwares para informatização do Sistema de Gestão da Qualidade, o qual demanda um volume grande
de documentos impressos atualmente, bem como a implementação de certificação digital para emissão
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dos resultados de análise.
· Eixo gerenciamento de resíduos sólidos: o Lanagro-PA mantém contrato para o
recolhimento de resíduos por empresa habilitada. Através do CBIO vem sendo realizado levantamento
para que o gerenciamento dos resíduos sólidos atenda ao regulamentado pela Política Nacional de
Resíduos Sólidos – PNRS, Lei N° 12.305/2010 e Decreto N° 7.404/2010
· Eixo qualidade de vida no ambiente de trabalho: a participação dos servidores nos
processos institucionais é ativa, através de Reuniões Gerenciais mensais. Questões relacionadas à
garantia da acessibilidade vêm sendo avaliadas pela Gestão. No exercício de 2014, foi feita a aquisição
de um elevador para acesso á área Administrativa do Lanagro/PA.
· Eixo sensibilização e capacitação dos servidores: princípios da responsabilidade
socioambiental são implementados quando possível, devido à natureza das atividades analíticas
executadas.
· Eixo contratações públicas sustentáveis (CPS): a UJ está incluindo em seus editais para
aquisição a exigência de certificações ambientais (ISO 14.000), bem como o atendimento à
IN/SRLTI/MPOG Nº 01, de 19/1/2010.
· Eixo construções Sustentáveis: o UJ procura tomar medidas para que as construção ou
reformas executadas considerem medidas para redução e otimização do consumo de materiais e energia
e redução dos resíduos gerados.
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11.

ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE ÓRGÃO DE CONTROLE.

Informamos que a UJ não dispõe de Unidade de Auditoria Interna, portanto este item não é
aplicável à mesma. No exercício também não foram recebidas deliberações do TCU. Portanto, os itens
Tratamento de deliberações exaradas em acórdão do TCU (juntamente com o Quadro A.11.1.1 –
Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício e Quadro A.11.1.2 – Situação das
deliberações do TCU que permanecem pendentes de atendimento no exercício) não são aplicáveis
Informamos que o Lanagro-PA recebeu no mês de agosto de 2014, o Ofício nº
5979/2014/GABPR03, encaminhado pelo Ministério Público Federal, o qual solicitava informações
acerca da empresa contratado por esta UJ, conforme recebimento de denúncia anônima. Esta UJ
encaminhou em resposta a solicitação o Ofício n º 153/2014 de 01 /10/2014. Os ofício citados estão
inseridos ao final deste capítulo do relatório.
11.1 Tratamento de Recomendações do Órgão de Controle Interno (OCI)
No exercício de 2011, a UJ teve suas contas julgadas, tendo como resultado o processo de
Prestação de Contas nº 00213.000191/2012-56. No relatório de auditoria 201203369 integrante no citado
processo, foi expedida apenas uma recomendação pela Unidade de Controle Interno executora.
Entretanto, as providências adotadas até o final do exercício não foram suficientes para dar cumprimento
à recomendação.
No exercício de 2014 esta UJ não recebeu deliberações do OCI.
11.1.1 Recomendações do OCI Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício
Quadro A.11.2.2 – Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa

Código SIORG

Laboratório Nacional Agropecuário no Pará

072144
Recomendações do OCI

Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida

1

201203369

3.1.1.1

Memorando 087/2012/AECI/GM

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

Laboratório Nacional Agropecuário no Pará

072144

Descrição da Recomendação
Adotar medidas definitivas junto ao SPU, em conjunto com a SFA-PA, no sentido de providenciar a regularização dos quatro
imóveis utilizados pelo Lanagro-PA.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Laboratório Nacional Agropecuário no Pará

Código SIORG
072144

Justificativa para o seu não Cumprimento
A UJ tem procurado adotar medidas definitivas junto ao SPU, em conjunto com a SFA-PA, no sentido de providenciar a
regularização dos quatro imóveis utilizados pelo Lanagro-PA. Ao longo do exercício de 2012, o Coordenador do Lanagro-PA
realizou reunião com o Superintende Federal da Agricultura do Pará para definir as ações necessárias para legalização da
referida pendência. Encaminhou ainda ofício à SPU-PA, solicitando reunião para delinear as providências necessárias para
regularização dos quatro bens imóveis utilizados pelo Lanagro-PA. No exercício de 2014, o Coordenador do Lanagro-PA
participou de reunião com a Superintendente do SPU/PA, a qual verificou a situação dos quatro imóveis utilizados pelo
Lanagro/PA. Atualmente, esta UJ ainda está na etapa de procedimentos administrativos, quando foi feita a manifestação de
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interesse e pedido de regularização em nome do Lanagro-PA. A avaliação do SPU indicou que os três imóveis localizados na
SFA-PA estão sob posse da própria SFA-PA, dependendo, portanto, da autorização de transferência de direitos e demais
trâmites de regularização cadastral, jurídica e cartorial. Entretanto, o imóvel da Base física 1 está sob posse da Prefeitura
Municipal de Belém, dependendo, portanto de audiência pública para regularização em nome do Lanagro/PA.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor
Entre os pontos negativos destacamos a dificuldade de articulação junto à Prefeitura para as providências necessárias a
regularização de imóveis da Base 1. Destacamos ainda que a audiência para esclarecimento sob a situação dos imóveis junto á
SPU somente ocorreu no final do exercício, o que impediu a gestão de tomar providências mais concretas no sentido de
promover a regularização recomendada.
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11.2 Declaração de Bens e Rendas Estabelecida na Lei n° 8.730/93
11.2.1 Situação do Cumprimento das Obrigações Impostas pela Lei 8.730/93
O Lanagro-PA não possui autoridades e cargos eletivos, portanto foram suprimidas do quadro
A.10.5 as linhas referentes a estas informações.

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 Cargos e Funções
Obrigados a Entregar a DBR

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

Posse ou Início
do Exercício de
Cargo, Emprego
ou Função

Final do
Exercício de
Cargo,
Emprego ou
Função

Final do
Exercício
Financeiro

Obrigados a entregar a DBR

-

-

12

Entregaram a DBR

-

-

12

Não cumpriram a obrigação

-

-

-

Situação em Relação às
Exigências da Lei nº 8.730/93

Fonte: Serviço de Apoio Administrativo do Lanagro-PA

11.2.2 Situação do Cumprimento das Obrigações
As DBR (ou o formulário de autorização para acesso às mesmas) dos doze servidores ocupantes
de Funções Comissionadas no Lanagro-PA são entregues à Superintendência Federal da Agricultura no
Pará através de memorando encaminhado pelo Serviço de Apoio Administrativo do Lanagro-PA.
O controle quanto ao cumprimento da obrigação de entregar a DBR é compartilhado entre o
SAD/Lanagro-PA e a SFA-PA. A responsabilidade quanto à recepção, análise e guarda das DBR é de
responsabilidade da SFA-PA.

11.3 Medidas Adotadas em Caso de Dano ao Erário

Durante o exercício não foram registradas ocorrências de danos ao erário. Portanto, o
preenchimento do Quadro 11.4 – Medidas Adotadas em Caso de Dano ao Erário não é aplicável.
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11.4 Alimentação SIASG E SICONV
Quadro A.11.5 – Declaração de inserção e atualização de dados no SIASG e SICONV

DECLARAÇÃO
Eu, Américo Pinheiro dos Santos Neto, CPF nº 038.186.242-91, Chefe do
Serviço de Apoio Administrativo, exercido no Laboratório Nacional Agropecuário no
Pará declaro junto aos órgãos de controle interno e externo que todas as informações
referentes a contratos, convênios e instrumentos congêneres firmados até o exercício 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.
Brasília, 15 de Abril de 2015.
Américo Pinheiro dos Santos Neto
CPF: 038.186.242-91
Chefe do SAD/Laboratório Nacional Agropecuário no Pará
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12.

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS
Os seguintes itens não se aplicam à natureza da UJ:
·

Declaração com Ressalva

·

Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas previstas na Lei nº 4.320/1964 e pela NBC T 16.6
aprovada pela Resolução CFC nº 1.133/2008

·

Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas exigidas pela Lei nº 6.404/1976

·

Composição Acionária das Empresas Estatais (juntamente com o Quadro A.12.7.1 – Composição
Acionária do Capital Social e Quadro A.12.7.2 – Investimentos Permanentes em outras sociedades
e Quadro A.12.7.2 – Investimentos Permanentes em outras sociedades)

·

Relatório de Auditoria Independente

12.1 Medidas Adotadas para Adoção de Critérios e Procedimentos Estabelecidos pelas Normas
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público

As áreas que trabalham com valores (Almoxarifado e Patrimônio) o fazem atendendo às normas
gerais de contabilidade pelo sistema SIAFI. No final do exercício de 2013, os servidores responsáveis
pela Unidade de Almoxarifado e Patrimônio participaram de treinamento organizado pelo órgão central
para implementação do sistema ASI para controle de materiais em almoxarifado e patrimônio.
A implementação do Sistema ASI foi iniciada no final do exercício de 2014, apenas para a área
de Patrimônio, devido a diversas dificuldades operacionais para o fornecimento de senhas e
implementação do Programa no Lanagro-PA Espera-se no próximo exercício alcançar a consolidação
deste Sistema na Unidade de Patrimônio e a ampliação à unidade de Almoxarifado, uma vez que o
mesmo dispõe de metodologia para se estimar a vida útil econômica do ativo, para cálculo da
depreciação, amortização e exaustão e taxas utilizadas para os cálculos.
No momento que o Sistema esteja implantado nesta UJ cumpriremos às diretrizes preconizadas
nas Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público, em especial, nas NBC T 16.9 e 16.10
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12.2 Apuração dos custos dos programas e das unidades administrativas

O Lanagro não tem experiência a relatar, pelo fato de não ter ainda uma gestão (ou sistema) de
custos estabelecida. Considera-se não ser possível para o Lanagro realizar uma gestão fidedigna de custos
e um registro fidedigno de alterações significativas nos custos de produtos e/ou serviços ofertados.
Um dos motivos é o fato de a UJ não fazer 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.
Além disso, existem outras particularidades do sistema de trabalho da Unidade 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, o Lanagro-PA sempre estará obrigado 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, há uma grande dificuldade
que é o fato dos clientes (serviços de fiscalização e inspeção do próprio MAPA e outras instituições
parceiras) apresentarem inconstâncias quanto ao número de amostras encaminhadas; 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 algum investimento em equipamentos, softwares, reforma ou construção, dependendo do
critério utilizado para cálculo dos custos, também tornará inviável uma comparação factível de custos.
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12.3 Conformidade Contábil

Em termos específicos na área de execução orçamentária, financeira e patrimonial, temos
servidores com a devida independência (que não executam pagamentos, empenhos ou homologações,
obedecendo ao Princípio da Segregação de Funções) designados para atuar no controle da Conformidade
de Registros de Gestão. Nos termos da Instrução Normativa STN nº 06, de 31 de outubro de 2007,
detalhada pela Macrofunção SIAFI nº 02.03.14, foi estabelecida a Conformidade de Registro de Gestão,
que consiste na certificação dos registros dos atos e fatos de execução orçamentária, financeira e
patrimonial incluídos no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) e
na comprovação de documentos hábeis que suportem as operações.
No mês de fevereiro/2014, tivemos a seguinte restrição contábil apontada pela área de
contabilidade do MAPA: código 315 – “falta/restrição conformidade de registros de gestão”.
No mês de novembro/2014, tivemos a seguinte restrição contábil apontada pela área de
contabilidade do MAPA: código 642 – “falta/evolução incompatível depreciação do ativo imobilizado”.
A primeira restrição ocorreu devido ao fato da conformidade da movimentação não ter sido
realizada dentro do prazo estabelecido de 72 horas no Sistema, devido à ausência da servidora
responsável por tal ação. Tal restrição foi corrigida com a designação de outro servidor para a Unidade de
Conformidade de Registros de Gestão, o que ocorreu ao final do exercício de 2014, quando do
recebimento de servidores administrativo oriundos do concurso público.
A segunda restrição ocorreu pelo fato de o laboratório não dispor de ferramenta que executasse o
cálculo da depreciação dos bens de seu Patrimônio. No mês de dezembro de 2014, o Lanagro-PA iniciou
a implementação da ferramenta ASI (software adquirido pelo MAPA para gestão de Patrimônio e
Almoxarifado das Unidades Descentralizadas do Órgão) e iniciou o cálculo de depreciação para os itens
adquiridos ao longo do exercício de 2014. Ainda há necessidade desta UJ de calcular a depreciação dos
demais itens de seu Patrimônio, e estamos buscando ferramenta adequada para realizar tal ação.
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12.4 Declaração do Contador Atestando a Conformidade das Demonstrações Contábeis
12.4.1 Declaração Plena
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/PA

130017

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
Contador Responsável

BRASILIA
ALBERTO JERONIMO PEREIRA

Data

31/12/2014

CRC nº

006624/T-8
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13.

OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO

13.1 Outras Informações Consideradas Relevantes pela UJ
Esta UJ apresenta constantemente atualização tecnológica no que se refere a equipamentos e
implantação de metodologias, e, como estrutura física que necessita de constante adequação de espaço, é
imprescindível a existência de profissionais de engenharia civil, elétrica e eletrônica para cumprimento
das perspectivas de investimento em construção e adequações de instalações físicas.
A carência destes profissionais apresenta-se como um grande entrave à melhoria da estrutura
para adequação aos requisitos técnicos e funcionais. A efetivação de contratos de manutenção predial e de
equipamentos, além de contribuir enormemente para a adequada estrutura de funcionamento das
atividades fim do Lanagro-PA, contribuirá para a otimização de consumo de energia elétrica, com a
aquisição de equipamentos mais eficientes.
O processo de gerir um laboratório, nos moldes do Lanagro é um constante desafio. No final do
exercício de 2013 o Lanagro-PA foi avaliado pelo INMETRO segundo os requisitos estabelecidos pela
NBR ISO/IEC nº 17025 para a manutenção e extensão de seu escopo de acreditação. Ao longo do
exercício de 2014, a gestão imprimiu um grande esforço para sanar não conformidades apontadas na
auditoria de 2013. Tais não conformidades se referiam principalmente à aquisição de materiais de
referência de serviços de calibração. A falta destes itens compromete a cadeia de rastreabilidade
metrológica de um laboratório, colocando em dúvida a confiabilidade dos resultados emitidos, pois a
rastreabilidade é considerada um dos pilares da competência técnica.
Destaca-se neste exercício a grande participação de técnicos em Programas de Ensaios de
Proficiência, o que é fundamental para evidenciar a segurança analítica, garantindo a qualidade a nível
internacional. A segurança analítica demonstrada através deste foco é de grande relevância. No entanto, a
burocracia é demasiada em virtude dos provedores serem de diversos países, principalmente no que tange
ao desembaraço alfandegário. Observou-se no exercício um atraso grande na liberação das amostras
adquiridas, comprometendo a participação efetiva nos ensaios de proficiência adquiridos.
Durante o exercício de 2014 houve significativo investimento na aquisição de equipamentos
visando atender demandas específicas ou modernização do parque instrumental, assim como na melhoria
da estrutura física do laboratório, com a realização de contratação de obras para reforma e adequação de
três Unidades Laboratoriais e construção de prédio anexo à Unidade Administrativa do Lanagro-PA.
A concretização do concurso público para os cargos de Fiscal Federal Agropecuário, Técnico de
Laboratório, Auxiliar de Laboratório e Agente Administrativo trouxe a perspectiva de melhoria no quadro
crítico anteriormente verificado em relação à pessoal. A expectativa é muito positiva, devido ao fato de o
laboratório ter recebido uma mão de obra altamente qualificada.
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15.

CONDIERAÇÕES FINAIS
Não aplicável
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16.

ANEXO E APÊNDICES
Não aplicável
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