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RELATORIO DE GESTÃO 2015

Relatório de Gestáo da Agência de Metrologia, avaliação da
conformidade, inovação e tecnologia do Estado do Tocantins
referente ao exercício de 2015.
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RELATORIO DE GESTÃO
1 - APRESENTAÇÃO

A agência de Metrologia, avaliação da conformidade, inovação e tecnologia do Estado
do Tocantins

- AEM - TO é

uma Autarquia Estadual criada com a finalidade de executar o

serviço público federal de competência do INMETRO

-

lnstituto Nacional de Metrologia,

Qualidade e Tecnologia. Para o exercício dessa atividade delegada, o INMETRO e a AEM-

TO firmaram um convênio de cooperação técnica
agência

atue em todo o territorio

e administrativa possibilitando que

tocantinense como membro

da Rede Brasileira de

Metrologia Legal e Qualidade lndustrial - RBMLQI. Podendo, para tanto, utilizar toda a gama

de serviços atribuídos ao INMETRO, verificando e fiscalizando, na indústria no comércio
varejista e na prestação de serviços, a conformidade dos instrumentos de medição e os
produtos com certificação compulsória, bem como

a qualidade de produtos e

serviços

ofertados no Estado.

As ações da AEM protegem o cidadão-consumidor e estabelecem a concorrência
justa entre as empresas.
Diante da relevante missão atribuída a Agência Estadual de Metrologia, na defesa

dos interesses dos consumidores, e visando evidenciar o trabalho realizado ao longo do
exercício em questão, o presente relatorio vem elencar os programas e as ações
desenvolvidas por esta gestão para a consecução dos objetivos estabelecidos no PPA

-

Plano Plurianual 201212015 que promovem ações em transversalidade. Alem disso, o
relatório visa demonstrar a efetividade dos recursos disponibilizados e ou arrecadados por
força do convênio firmado com o INMETRO. Para tanto, foram estabelecidos indicadores de
desempenho das ações, através dos quais se fez possível avaliar

o grau de

eficácia e economicidade dos programas executados, por esta lnstituição.

eficiência,
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2 . BASE LEGAL
Criado em 1998, pela Lei estadual no 998 de 14 de julho de 1998 como lnstituto de
Pesos e Medidas do Estado do Tocantins e posteriormente, em 2711212013 por meio da Lei

2.81212013, teve sua denominação alterada para Agência

de metrologia, avaliação

da

conformidade, inovação e tecnologia - AEM-TO, mantendo sua vinculação governamental na
condição de autarquia vinculada à Secretaria de desenvolvimento econômico e turismo.
3 . MISSÃO DO ORGÃO

A Agência de metrologia, avaliação da conformidade, inovação e tecnologia - AEMTO cumpre no exercício de suas funçÕes junto à sociedade uma importante missão de atuar

como instituição de defesa dos interesses dos consumidores e de apoio ao
desenvolvimento industrial e comercial no que tange à metrologia legal e a qualidade
dos bens ofertados à sociedade.
4 - LEGTSLAÇÃO PERTTNENTE

A Agência de metrologia, avaliação da conformidade, inovação e tecnologia - AEMTO tem seus demonstrativos contábeis processados de forma eletrônica, por intermédio do

SIAFEM

-

Sistema lntegrado de Administração Financeira para Estados e Municípios, de

acordo com

a

Lei Federal 4.320164, e

a

Lei Complementar

Responsabilidade Fiscal, e demais normas atinentes à matéria.

10112000

-

Lei

de

'

Os processos de execução orçamentária obedecem aos preceitos da Lei 8.666/93-

Lei de LicitaçÕes e Contratos e demais normas atinentes à matéria, representando
adequadamente em todos os seus aspectos, a situação da execução orçamentária,
financeira e a posição patrimonial da Agência de metrologia, avaliação da conformidade,
inovação e tecnologia - AEM-TO em 31 de dezembro de 2015, tendo como diretrizes
básicas os princípios de Contabilidade e os princípios de gestão administrativa vigentes no
país.

ET

%

Destacamos também, que os programas, iniciativas

e ações

desenvolvidas pela

Agência foram elaborados de acordo com o Plano Plurianual 201212015, Lei de Diretrizes
Orçamentárias para o exercício de 2015 e a Lei orçamentária Anual 2.942

de 25t03t2015

que estima a receita e fixou a despesa para o exercício de 2015, publicada no diário oficial
no

4.346 de 30/03/2015.
5 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁR|A pOR CATEGORTA ECONÔMICA

Exercício 2015

Categoria Econômica

Autorizada

Executada

o/o

Despesas Correntes

7.272.729,0O

6.678.484,68

91,83

594.244,32

Despesas de Capital

245.880,00

748,82

0,30

245.131,18

7.5í8.609,00

6.679.233,50

88,84

839.375,50

Total

Saldo

Valores em Reais. Fonte anexo 2

Observa-se neste Demonstrativo, que

91

,83 o/o das despesas correntes autorizadas

para este exercício foram executadas, evidenciando um leve distanciamento da ordem de
8,17o/o

em relação às metas estabelecidas na Lei orçamentária anual. Este

leve

distanciamento não comprometeu as metas estabelecidas para o exercício no que se refere
as despesas de custeio e pessoal.

Quanto às despesas de capital apenas 0,30% do orçamento autorizado foram
efetivamente aplicados. Neste item o orgão esclarece que houve muita dificuldade para
realizar as despesas com investimentos em razão do contingenciamento de gastos imposto

pelo INMETRO em 2015. Este contingenciamento atingiu todos os orgãos delegados, em
razâo das dificuldades na liberação junto à Secretaria do Tesouro Nacional dos repasses
financeiros que deveriam ser feito aos orgãos da Rede Brasileira de Metrologia, tendo sido
priorizado apenas os gastos com custeio e pessoal.
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6 - EXECUçÃO E AVALTAÇÃO DOS PROGRAMAS

A Agência de Metrologia do Estado do Tocantins vem continuamente desenvolvendo
açÕes no sentido da implementação de programas que assegurem a harmonizaçáo entre o

atendimento às necessidades de cada ação e as metas estabelecidas para a melhoria dos
resultados da instituição.

As atribuições da Agência foram desenvolvidas através de açÕes estruturadas em
dois programas no PPA 201212015. O programa lndústria, comércio e mineração que
contempla ações temáticas de caráter finalístico, e o programa de GestÉio, manutenção e

serviços ao Estado, que contemplam ações que possibilitam a manutenção das atividades
essenciais da lnstituição. Sendo autorizados recursos para estes programas no valor de R$
7.518.609,00 com uma execução de 88,80 % do orçamento previsto.

6.1 - Programa de Gestlio, manutenção e serviços ao Estado
A Agência metrologia - AEM utiliza-se das ações desse programa como sustentáculo
de suas atividades operacionais. São açÕes que alocam todos os recursos repassados pelo
Estado no que se refere ao custeio de pessoal (fonte 0100), bem como os arrecadados pela

Agência através do convênio IPEM/INMETRO no 009/2013 (fonte 025), que destinam
recursos para a manutenção de outros custeios operacionais do órgão, e também os
investimentos.

Através das açÕes do programa de gestão
atividades necessárias

à

é que se torna possível executar

as

consecução das ações finalísticas, bem como viabilizar toda a

gama de serviços que o orgão oferece à sociedade, permitindo que a AEM - TO atue nas

mais longínquas comunidades do Estado, contribuindo desta forma com

a melhoria da

qualidade de vida dos cidadãos destas comunidades, e evitando que estas comunidades,

por estarem distantes dos grandes centros, sejam lesados por comerciantes mau
intencionados, contribuindo desta forma com a elevação do potencial econômico das
fam ílias tocantinenses.
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Objetivo das açÕes do programa de gestão: Assegurar ao lnstituto os

meios administrativos necessários à execução dos Programas finalísticos.
Exercício 2015

Autorizado Executado %

Ações
Manutenção de Recursos
Humanos
Manut. Serviços de Transportes
Coord. e Manutenção dos
Serviços Ad min istrativos Gerais
Manutenção dos Serviços de
lnformatica

4.037.229,00 3.737.019,22 92,56
548.560,72

85,45

300.209,78
93.439,28

2.562.380,00 2.149.347,46

83,88

413.032,54

32,96

'í8.100,90

642.000,00

27.000,00

8.899,10

7.268.609,00 6.443.826,50

Total
Fonte: Anexo

1

Saldo R$

88,65 824.782,50

1

6.1.1 Coordenação e Manutenção dos Servicos Administrativos Gerais

A esta ação são apropriadas todas as despesas tipicamente administrativas,

tais

como: contas telefônicas, água, energia, concessão de diárias, pagamento de serviços
prestados por terceiros, aquisição de material de consumo e permanente, exceto aquelas

que são proprias das açÕes de transporte, recursos humanos e informática. Nesta rubrica

foram registrados gastos no exercício de 2015 um montante de R$ 3.737.019,22
representando 92,56 o/o do orçamento aprovado para esta ação, evidenciando um bom
índice de realização. No entanto alguns gastos de investimentos foram postergando para o
exercício seguinte em razâo dos contingenciamentos de recursos.
6.1.1.1 - Patrimônio:

O Patrimônio sob a responsabilidade do órgão é controlado por intermédio do Sistema

de Patrimônio - SISPAT, gerido pela Secretaria da Administração, que permite incluir e
movimentar os bens. No orgão, o controle é feito pelo Gestor Patrimonial, com a co-
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Objetivo das açÕes do programa de gestão: Assegurar ao lnstituto os

meios administrativos necessários à execução dos Programas finalísticos.
Exercício 2015

Autorizado Executado %

Ações
Manutenção de Recursos
Humanos
Manut. Serviços de Transportes
Coord. e Manutenção dos
Serviços Ad min istrativos Gerais
Manutenção dos Serviços de
lnformatica

4.037.229,00 3.737.019,22 92,56
548.560,72

85,45

300.209,78
93.439,28

2.562.380,00 2.149.347,46

83,88

413.032,54

32,96

'í8.100,90

642.000,00

27.000,00

8.899,10

7.268.609,00 6.443.826,50

Total
Fonte: Anexo

1

Saldo R$

88,65 824.782,50

1

6.1.1 Coordenação e Manutenção dos Servicos Administrativos Gerais

A esta ação são apropriadas todas as despesas tipicamente administrativas,

tais

como: contas telefônicas, água, energia, concessão de diárias, pagamento de serviços
prestados por terceiros, aquisição de material de consumo e permanente, exceto aquelas

que são proprias das açÕes de transporte, recursos humanos e informática. Nesta rubrica

foram registrados gastos no exercício de 2015 um montante de R$ 3.737.019,22
representando 92,56 o/o do orçamento aprovado para esta ação, evidenciando um bom
índice de realização. No entanto alguns gastos de investimentos foram postergando para o
exercício seguinte em razâo dos contingenciamentos de recursos.
6.1.1.1 - Patrimônio:

O Patrimônio sob a responsabilidade do órgão é controlado por intermédio do Sistema

de Patrimônio - SISPAT, gerido pela Secretaria da Administração, que permite incluir e
movimentar os bens. No orgão, o controle é feito pelo Gestor Patrimonial, com a co-
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mediante utilização

dos Termos

de

do SISPAT.

Ressalta-se que todos os bens patrimoniais em poder da Agência são de propriedade

do INMETRO, portanto, controlados e inventariados pelo proprio INMETRO, através do
sistema de controle patrimonial do Governo Federal, e neste exercício de 2015 foram
transferidos para o Ativo lmobilizado da Agência para atender normas de contabilidade
recentemente implantadas pelo Governo do Estado do Tocantins, e são constituídos de bens

novos, identificados por plaquetas com codigo de barras, emitidos pelo INMETRO, e estão
plenamente controlados conferidos com inventário físico e financeiro devidamente conciliado
com o valor contábil.

6.1.1.2

- Almoxarifado:

O Almoxarifado foi inspecionado e conferido, está informatizado e mensalmente é
efetuado o controle de entrada e saída de materiais, sendo baixado conforme o consumo
mensal, através de demonstrativo de baixa de materiais e devidamente conciliado com a
Contabilidade.

6.1.2

Manutencão de Servicos de Transporte:

Nesta ação foram apropriadas as despesas relativas às manutenções dos veículos
que servem ao órgão, totalizando um gasto de R$ 548.560,72 correspondendo a 85,45% do

a ação. A maior concentração de gastos desta ação foi com a
locação de veículos, onde boa parte da frota foi locada para minimizar os gastos com

orçamento previsto para

manutenção, fato este que vem se concretizando, ao se comparar os gastos atuais com
manutenção de veículos, com os dos exercícios anteriores, uma vez que a frota estava
envelhecida, necessitando de constantes reparos. O objetivo é aumentar a locação para a
toda a frota, tão logo seja possível, se comprovado os custos/benefícios esperados.

ffi*
6.1.3

- Manutenção

de Recursos Humanos:

Nesta ação apropriam-se os gastos com remuneração do pessoal ativo

e

seus

encargos sociais, referentes ao número total de 76 servidores verificados no final do
exercício corrente. A folha de pagamento dos servidores é elaborada mensalmente mediante

alimentação dos dados

no Sistema de Gestão de Pessoal

-

SIGESP, pela unidade

a coordenação da Secretaria da Administração - SECAD. O valor
empenhado com remuneração do pessoal do órgão até a presente data é de R$

administrativa, sob

3.737.019,22, ou seja, 92,56% dos recursos disponíveis no orçamento para esta ação,
demonstrando uma boa execução dos recursos disponibilizados.
6.1.4

-

Manutenção dos serviços

de

lnformática:

Nesta ação foram executados recursos da ordem de R$ 8.899,10, ou seja, 0,30

o/o

de

recursos disponibilizados. Neste exercÍcio o orgão teve dificuldades de contratar empresa

as manutenções preventivas e corretivas, êffi razáo

do

de gastos imposto pelo INMETRO, por esse motivo, o índice

de

especializada para executar
contingenciamento

execução da ação ficou comprometido, no entanto, o setor de informática da Agencia teve

compreensão suficiente pra entender
informática

a

contento, priorizando

a

a

situação

e conseguiu

recuperação

ea

manter os serviços de

utilização de máquinas mesmo

sucateadas.

6.2 -

PROGRAMA TEMÁTICO
6.2.1

- Objetivo

-

INDÚSTRIA COMERCTO E MTNERAÇÃO

do programa

Assegurar que os produtos e serviços produzidos e ou comercializados no
Estado estejam em conformidade com os regulamentos técnicos do INMETRO.
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Caracterização do Objetivo do Programa:

a consecução do objetivo

proposto,

o orgão mantém equipes de

fiscalização em todas as cidades do Estado, e tem forte atuação na atividade de comércio,

uma vez que

é

nesse setor que se encontra as maiores demandas da atividade

desenvolvida pelo orgão. Para o exercício da fiscalização metrologica faz-se necessário a

utilização

de técnicos especializados e capacitados pelo INMETRO, esta capacitação

garante a excelência da atividade delegada, bem como a exata medida dos instrumentos
postos à disposição da sociedade, tais como balanças, bombas de combustíveis, taxímetros,

medidores de energia elétrica, hidrômetros, entre outros. O contínuo exercício desse poder

de polícia tem importância fundamental para melhorar a atividade comercial no Estado e
assegurar os direitos do consumidor, no que se refere à metrologia e à qualidade dos
produtos.

6.2.1.1.1 lniciativas do Programa:

A Agência utiliza-se do Programa INDUSTRIA COMERCIO E MINERAÇÃO, que é
um programa de âmbito estadual para interagir com as demais iniciativas do governo do
Estado, especificamente os setores de maior potencial econômico do Estado, que são os

setores de transporte, comercio

e serviços. Dentro deste programa o orgão atua

especificamente através da iniciativa Fiscalização de pessoas físicas e jurídicas cu1'as

atividades se submetam ao controle metrologico e da qualidade, para possibilitar a
locomoção dos fiscais em todo o territorio tocantinense realizando aferiçÕes metrologicas e
ações de fiscalização de produtos certificados pelo INMETRO.
VerificaÇões metroloqicas:

Foram realizadas dentro desta iniciativa, ao longo do exercício de 2015: 24.524
verificações nos instrumentos de metrologia legal, tais como: 7.194 Balanças Comerciais;

111 Balanças de Saúde; 206 Balanças Rodoviárias; 3773 Bombas Medidoras

de

Combustíveis; 155 Taxímetros; 212 Medidores de Velocidade; 1.608 medidores de energia

elétrica; 2.599 Cronotacografos; 7.675 Outros instrumentos (Medidas de Comprimento,
Esfigmomanômetro, Pesos Classes M1 e M2; Medidas de Volumes, medidores de energia
elétrica e dispositivos adicionais).
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Também dentro desta ação foram realizadas 25.889 avaiiaçÕes preliminares no setor

de pre - medidos, (produtos da Cesta Básica, materiais de construção, automotivos entre
outros) que resultaram em 1.888 exames finais.
Em todas as ações de fiscalização, a AEM tem autuado os fornecedores de produtos

considerados reprovados, com o intuito de coibir a prática de atos lesivos ao consumidor.
Ressalta-se que o número de infraçÕes apuradas no relatorio de aferição de produtos
pré-medidos tem diminuído sensivelmente graças ao trabalho de fiscalização realizado pelos

fiscais da Agência de Metrologia do Estado do Tocantins.

Os resultados dessas análises são amplamente divulgados pela mídia, bem como
com a confecção de cartilhas orientadoras, cursos e palestras, contribuindo desta forma para

que os consumidores façam escolhas mais bem fundamentadas, bem como proporcionar à
indústria

o melhoramento contínuo da qualidade da sua linha de produção,

incentivando

assim a competitividade dos produtos comercializados no Brasil e no Exterior.

Avaliação da conformidade

:

A Agência de Metrologia, avaliação da conformidade, inovação e tecnologia do
Estado realizou 2.421 visitas em estabelecimentos comerciais em todo o territorio
tocantinense, gerando um total de 23.349 ações de fiscalização (total de vezes que um
determinado produto é fiscalizado), conforme detalhado na tabela abaixo:
Parâmetro
Número de visitas
Número de ações de fiscalização
Número de ações em operações especiais
Número de concessão, manutenção ou renovação

3.216

3.316

103

32.978

33.720

102

345

342

99

24

extintores de incêndio e reformadora de pneus
escolares do Programa Caminho da Escola

realizado

Realizado

de registro de empresa de manutenção de
Número de inspeções de recebimento de ônibus

o/o

Previsto
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Destacam-se dentro destas açÕes, os seguintes grupos de produtos:
Grupo

No de ações

Produtos Têxteis

1

Brinquedos

1279

Produtos de saúde (chupetas, mamadeiras, bicos de mamadeiras e
preservativos).

3850

Eletrodomésticos.

6314

Materiais elétricos.

12.324

6. 3

- Disfunções

A Agência

008

Existentes

vem realizando suas atividades delegadas de acordo com

as

determinaçÕes do INMETRO. Para tanto, o orgão se utiliza de duas ferramentas primordiais

que são o plano de trabalho e o plano de aplicações de recursos. Todas as atividades de
fiscalização estão contempladas dentro do plano de trabalho e todas as receitas e gastos

estão previstos dentro do plano de aplicação. Portanto não houve no exercício nenhuma
disfunção que merecesse destaque, ou que p;'ejudicasse a execução da atividade delegada,

com exceção do contingenciamento de recursos do governo federal que impossibilitou
alguns investimentos.
6. 4

-

Situação dos projetos

A Agência de Metrologia do Estado do Tocantins não executou nenhum projeto. As
ações da Agência neste exercício de 2015 estiveram voltadas para a atividade de
fiscalização metrológica e o controle da qualidade, por meio da avaliação da conformidade
dos produtos.
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INDICADORES DE GESTÃO

7.í indice de eficiência na execução orçamentária das ações do Programa de Gestêio,
manutenção e seruiços ao Estado.

Considerando

o

total das açÕes de gestão existente no órgão,

conforme

demonstrativo abaixo; constata-se que 88,65% dos recursos dotados nestas açÕes foram
eficientemente aplicados. Destacando-se o índice de realização e a uniformidade dos gastos
em todas as ações, com exceção da ação manutenção dos serviços de informática que ficou
prejudica pela contenção de repasses financeiros para investimentos, por parte INMETRO.
Exercício 2015

Ações

Autorizado

Manutenção de Recursos
Humanos
Manut. Serviços de Transportes
Coord. e Manutenção dos
Serviços Adm in istrativos Gerais
Manutenção dos Serviços de
lnformática

Total

Executado

%

Saldo R$

92,56

4.037.229,00
642.000,00

3.737.019,22
548.560,72

85,45

300.209,78
93.439,28

2.562.380,00

2.149.347,46

83,88

413.032,54

27.000,00

8.899,10

32,96

18.100,90

7.268.609,00

6.443.826,50

88,65 824.782,50

Fonte: Anexo 1'l

7.2indice de eficiência na execução orçamentária das ações dos Programas do PPA
Os quadros que seguem demonstram a efetividade, a eficiência e a economicidade
das ações do programa executado por esta Agência, levando-se em consideração o alcance
das metas físicas e financeiras estabelecidas no PPA:
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de Gestáo

Flnanceira

Pêríodo: Anual dê 2015

Agência de Metrobgia, Avalhçáo da Conformidade, lnovaçáo e Tecnologia do Estado do Tocantins -

:

i

AEM

Unidade Ge5toÍa,

. lâtil

Agência de Metrologia, Avaliação da Conformidade, lnoEção e Tecnologia do Estado do
Tocantins . AEM

Prog{ae:

Gestâo e Manutenção da Agência de Metrologia, Avaliaçáo da Conformidade, lnowçào
e Tecnologiô do Estado do Tocantins
Contribuição paía o

Orç. lnicial
0.00

Orç, lnicial

0,00

Alterõçôes

0.00

Alterações
0,00

Autorlzado

0,00

Empenhado

0,00

P.go

0,00

Saldo '/" EIA

0,00

o/o

0,00

Oh

LIE

PIL

o225

Autorizado
0.00

Empênhado

o.o0

Detalhamento:
Cla ss ificaçào

Funcionôl-progràmáticá

Liquid.do

de Formaçào do Patrimônio do Seruidor público - pASEp

Elemento Fontê

Orc.

Liquidado

0,00

Pago
0,00

Saldo final

o/o

Éla

Registros nâo êncontrâdos

ríodo

4o Trimestre

Liquidado

Estágio

o/o

0,00

Orçamnto - 12,2OXs

lnicial Àltêraçôes Âutorizado Émpenhado

Pe

0.00

Pago Saldo

LIE

o/o

Percentual de Aplicação

,oe/A

%LlÉ

PIL

.ÃptL

:

á@n\

'í,"a34)zrs

girI, TOCANTINS
ColrÍno do

Açôes de 6êstáo

Finan€eira

Agência de Metrologkr, Avaliaçáo da Conformidade, lnovaçâo e Tecnologia do Estado do Tocantins

Pê.íodo: À6ual dê 2015

-

AEM

Agência de Metrologia, Avaliação da Conformidade, lnoEção e Tecnologia do Estado do
Tocantins - AEM

Pro$ram,

,t r:

Gestão e Manutenção da Agência de Metrologia, AEliação da Conformidade, lnoEção
e Tecnologia do Estado do Tocantins

='I

Açaol
4365

Coordenação e Manutenção dos Seruiços Administratiws Gerais

Orçam6to.- lZyZOIs,

Orç.lnicial

1.371.000,00

9I!. lrli€i l

Âlteraçôês

1.191.380,00

Autorizado

2.562.380,00

Empênhado

2.149.347,46

Liquidado

2099.370,80

Pago

2.098.338,40

Saldo V"êlA

o/o

LtÉ
97,61

413.032,54 83,88

Oetalhamentoi

classiÍicaçao
orçarcnto - ,,2l2ol5
Funcíonôi-progtamaticô Elemento Fontê orc. lni€ial altêraçôes autorizado Empenhado Liquidado
04.122.1055
04.122.1055
04.122 1055
04.122.1055
04 122 1055
04.122.105s
04 122.1055
04.122.1055
04.122.1055
04.122.t05s
04 122 1055
04.122 1055
04'122.1055

33.90,08
33.90.93
33.90.92
33.90.67
33.90.47
33.90.46
33.90.39
33.90.37
33.90.36
33.90.33
33.90.30

PIL

99,95

o225

pago Satdo finet
Empênhado Liquidado
Z.Oed.Oae ,Ao 2.097.6t4,-40 411.256,54

Altêreçôes

-At-t-oli!?q9 2.:,48.623,46
1.371.000,00 1.188.880,00 2.559.880,00

-

YO

0225

2,OOO,OO

.2.000,00

o,oo

o,o0

o,oo

Y" EIA

o/o

83,93

pago
o.oo

LlÉ

Estágio

Concluída

p*i""r

99,95

percentuãl de aplicaçáo

Saldo 9/oü^ o/oLtÉ

ffi
"r".riãitoo1;';;;;;;;üi"';j;"i"";rj;"';ü";:í."kj

o/op/L

o,oo

0225 449.OOO.OO 427.000,00 876.OOO,OO 847.599,32 847.s99,32 847.s99,32 28.400.68 96,76
0225 150.000,00 5.710,00 155.710.00 155.137,91 155.137,91 155.137,91 512,0g 99,63
0225
o,oo
o,0o
o.oo
o,oo
o,oô
o,ôo
o,óô
0225 15.OOO,0o 16.000,00 31.0oo,oo 26.524,94 26.524,94 26.524,94 4.475,06 85,56
0225 14o.OO0,OO 296,000,00 436.000,00 401.737,06 40L.737,06 401.737,06 34.262,g4 92,L4
0225 3oO.OOO,OO 328.OOO,OO 628.000,00 550.662,62 511.814,62 5LO.782,22 77.331,38 87,69
0225 80.OOO,OO 12,5oO,OO 92,5oO,OO 92.369,g2 83.561,26 83.561,26 130,08 99,86
0225 5.OOO,OO _5.OOO,OO O,OO
O,OO
O,OO
O,OO
O,OO
0225 130.OOO.OO -103.150,00 26.850.00 26.264,s7 26.264,g7 26.264,g7 s8s,o3 I,a2
0225 4o.OOO,OO 2I.OOO,OO 61.000,00 40.685,40 38.365,40 38.365,40 20.314,60 66,70
33 90.14 0225 60.000,00 -53.060,00 6.940,00 6.892.50 6.892,50 6.892,50
47,50 99,32
44.90.52 0225
0,00 245.880,00 245.880,00 74A,82 748,A2 748,82 245.131,18 o.3o

: superacas, no entànto, como houre contigenciamenio de recursos teaerais, nao roi

"Â PIL

91 ,61

1o0,OO

loO,OO

1oO,OO

1oO,OO

1oO,OO
1oO,OO

1oO,OO

92,g5
90,46

1oo,oo

94,30

10o,OO

99,80
10o,OO

1oo,oo
,OO,OO

'OO,OO
,oo,oo 'OO,OO
ioo oà

:

l
:

,ffi=,,
\Z/

ri,5r

\dE í

$rotXr,&[irrrs

c""tao

Flna nce ira
Período: Anual dê 2015

Agéncia de Metrologb, Avaliaçáo da Conformidade, lnovaçáo e Tecnobgia do Estado do Tocantins AEM

t niÍladê Gi.storà:

:C,i--

Agência de Metrologia, Avaliação da Conformidade, lnovação e Tecnologia do Estado do
Tocantins - AEM

ProgÍaml
Gstão e

Manutençào da Agência de Metrologia, Avaliação da ConÍoímidade, lnoEção

e Tecnologia do Estado do Tocantins

Manutençáo de Recursos Humanos

Orç. lnlclal

Alteraçóes

3.559.72 9,00

47

7.500,00

Autorlzado

4.037.229,00

Empenhado Liquldado

pago

3.737.Or9,22 3.737.O19,22 l.tZt.Otg,1Z

Detalhamento:

Classifi€asào
Fun€ional"progra mática Elemento

2015

EIA
1

w

?IL

00,00

100,00

ot00

lnicial altêraçóes Âutorizado Empenhado Liquidado
pago
3.ss9.729.00 477.s00,00 4.031 .229,00 3.737.O\9,22 l.tl).otg.zz
3.737.O7s,22
orç.

04. r22.105 s

31.90,04

04.122.1055

3

04.122.105

31.90.1r.

5

1.90.09

04,L22.1055

31.90.13

r22.1055

31.90.92

04.

Saldo

300.2 09,78 92,56

04.122.1055

3

04.122.1055

31.91.13

04.122.105 5

3

1.90.94
1.91.92

seldo final
300.209,78

Fonte orc. rniciar Arteraçõe' or.o.,..oo'j'fflllnjjf"1,o,,o.o"
0100 10.000,00 -10.000,00
0,oo
0,00
0,oo
01oo
Lo0o,oo -r.00o,oo
0,oo
o,oo
o,oo

El^
92,56

%

paso
o,oo
o,o0

,.,oo

oh LtÉ
100,00

PIL

1.00,00

"lltirl'u";1:"";"':;

0.00
o,oo

0100 2.388.729.00 593.208,00 2.981..937,00 2.739.625,06 2.739.625,06 2.739.625,06 242.3t:r,g4 91,87 1oO,OO 10o,OO
oloo 160.000,00 -50o,oo 159.500.00 140,340,21 140.340,21 140.340,21 19.159,79
,oo,oo ,oo,oo

oloo 45o.ooo,o0 -94.963,00 35s.037,00 SSS.O:à,++ :ss.o:o,r+: :si.ô:o,ae
".r, roo.oo,
o,so roô,oo
0100 50.000,00 78.426,00 128.426.00 128.425,25 t28.425,25 t25.425,25 0,75 1oO,OO 100,00
0100 450,000,00 -65.400,00 384.600,00 345.864,03 345.864,03 345.864,03 3AJ35,g7 89,93 1oO,OO
0100 50.OOO,OO -22.27t,Oo 27.72s,00 27.128,23 27.728,23 27.J28,23 o,zz ióo.oo'ioo,oo
40 Trimesrre

oquadrodemonstrabonsnivei5degasto5parae5taaçãodege5tão.aolongodoexercíciode,o.
de92,5% do orçamento autoriado, demonstrando qre à erecr!ào está sendó etetuaao aãtiá ããlorrelaaae.

Está9io

Conclu ída

roo,oô
1oo,oo
1oO,OO

roo,óo

4ls

Sro8Xntfirvs

Ações de Gêstâo
Fina nceira
Período: Anual de 2015

Agérrcia de Metrologia, Avaliaçáo da Conformidade, lnovaçáo e Tecnologia do Estado do Tocantins AEM

cêstora:

Unadâdê

:c6r0
PÍagam:
:055

Gestão e Manutenção da Agência de Metrologia, Avaliaçâo da Conformidade, tnoEçáo
e Tecnologia do Estado do Tocantins

Àçâo:

llal

Manutenção de

Orç. lniclal

Altê raçôes
,15.000,00

42.000,00

lnicial Alteraçõei
42.000,00 -15.000,00

Orç.

Autori:ado Empênhado
27.000,00
8.899,10

Llquidado

Autorlzado

Liquidado

Pago

4.285,40

de lnformática

Saldo

4.2 S5,40

18.100,90

Pago

Saldo final

Éla

:48:16

0225
27.000,00

Empênhado

8.899,10

4.285,40

4.285,40

18.100,90

Detalhamentoi
Classificaçáo

Fun€ionai-programaticâ Elerento

n]

:% L/E

32,96

04.126.1055

33.90.30

04.126.105 5

33.90.39

04.1 26.1055

33.90.92

OÍçamento - 12/2015

oh LtE

EIA
32,96

Fonte Orc. lnicial AlteÍôçôês Autorizado Empenhado Liquidado Pago Sãldo
0225 10.000,00
0,00
10,000,00 1.459,10
439,70 439,70 8.540,90
0225 30.000,00 -15.000,00
15.000,00 7.440,00
3.845,70 3.845,70 7.560,00
0225 2.000,00
o,oo
2.000,00
0,00
0,00
0.00 2.000,00

48,16

PIL

100,00

Percentual dê Apllcaçáo

Éta % LtÉ
14,59 30,14
49,60 51.69

vo

vo PIL

100,00
100,00

0,00

Estágio

Conciu ída

o baixo niwl de execução desta ação está relacianada as dificuldades nos repasses federais, devido ao contigenciamento de recursos imposto pelo gowrno
federat. como
órgão paga suôs despesas de custeio e inwstimentos com transferencias
so conseguiu executar 15,87

70

do recursos consignados para esta ação.

o

de conÉnio, a falta àá iepasses compromete as ações de custeio. sendo que neste exercÍcio o órgão

á*\
,@r,,

Srotftüfirrrs

Asôes dê Gestáo
Fina nce ira

Agência de Metrologb, Avaliação da Conformidade, lnovação e Tecnologia do Estado do Tocantins
AEM

UnidÊdê gêstorà:
..0út

m

0

Píagratltal.i
iJ55

Pêríodo: Anuãl dê 2015
-

Agência de Metrologia AEliação da Conformidade, lnovaçáo e Tecnologia do Estado do

To.antins - AEM

Gestão e Manutenção da Agência de Metrologia, AEliação da Conformidade, lnoEção
e Tecnologia do Estado do Tocantins

Àçáo:

r+-!

Manutenção de Serviços de Transporte

oaçaÍBênto - 12/2015:

Autorizado
642.000,00

Orç,lnicial
237.000.00

Alteraçôês
405.000,00

Empenhado

548.560,72

Autorizado Empenhado
642.000,00 548.560,72

Liquidado

548,560,7

Pago

548.560.72

2

Saldo

93.439,28

o/o

Eta

o/o

85,4s

1

PtL

00,00

0225

Liquidado

548.560.72

Pago
548.560,72

Saldo final

EIA
85,45

LlÉ

Yo

93.439,28

PIL

100r00

100,00

Detalhamentot
Cla ssificaçào

Funcional-progíamaticô Elemento Fontê Orc. lnicial AlteraçôeE
04.122.105s
33.90.30 0225
60.000,00 112.000,00

04.122.1055
04.122.1055
04.1 22.1055

33.90.33 0225
33.90.39 022s
33.90.92 0225

2.000,00

150.000,00

0.00

219.000,00

2s.000,00

74.000,00

Orçamento - l2l2OL5

Autorizado Empênhado Liquidado
Pago Saldo
172.000,00 156.956.08 156.9s6,08 r56.956,08 15.043,92

2.000.00

Período

0.00

0,00

369.000.00 293.071,00 293.071,00
99.000,00 98.533.64 98.533,64

4o Trimestre

o

0.00

2.000,00

293.071,00 75.929,00

98.533,64

466,36

Percentual dê Aplicaçáo

loÉl^

LIE

gi,zs roo,oo
o,oo

,

roo,oo

79,42 1oO,OO loO,OO
99,53 1oO,OO TOO,OO

Estágio

Conclu Ída

quadro demonstra bons niveis de gastos para esta ação de gestão. Foram empenhados o montante de Rg 548.560,72 que representa
cerca de g5

ação ao longo do ano, necessitando de de aportes para a consecução dos obletivos da ação.

%'PJL

o/o

do orçamento
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üoverno do
,&, TOCÂNTIN§

ffi

lndicadores
Período:
Anual de
2015

Agência de Metrologia, Avaliaçáo da Conformidade, lnovação
e Tecnologia do Estado do Tocantins - AEM
órgâo:
Agência de Metrologia, Avaliação AEM
da Conformidade, lnovação e
Tecnologia do Estado do Tocantins

20.610

- AEM

I

Frograma:
I.
I

1008

lndústria, Comércio e Mineração

Enunciado
Assegurar que

os produtos e
se rviços p rod uldos e
ou
comercializados no Estado estejam
em conformidade com os
regulamentos técnicos do

Medida
Un

I

Sigla

idade

un

I
t

INMETRO.

Denominação
Número

instrumentos
metrológicos
existe ntes

Definição

de Medir a quantidade

de

metrológicos existentes e
sua confiabilidade

instrumentos
assegurar a

Fonte Disponibilização Fórmula
LOs dia útil do
IPEM
Soma dos
instrumentos
metrológicos

mês

fisca

liados.

j

Atua

Desejado

I

0,00

Ano
201 5

100,00

Período

4o Trimestre

Apurado
129,00

Data

3ttt2t20ts

%

Atual

7o

Desejado

129,00

À,nátise:

A agência conseguiu executar neste exercício,24.524 ações de fiscalização, sendo que o universo de
instrumentos existentes era de 19.000 instrumentos a serem fiscaliados. O órgão conseguiu superar esta
meta em 29o/o, representando um bom indice de execuação das ações pactuadas para o exercício, o
aumento verificado acima do planejado, diz respeito ao aumento da atividade de fiscaliação com novos
campos de atuação não previstos quando da consecução do PPA, como a fiscaliação de cronotácografo
que anteriormente não era feito, e neste exercício o órgão conseguiu capacitar servidores para o exercício
desta atividade de fiscalização, cujo o foco foram os caminhões que circulam nas rodoüas estaduais, bem
como os ônibus de transporte coletivo da capital Palmas, possibitando, desta forma a superação da indice
desejado.

ffiroffÃfiiitnrs

lniciativas
Período: Anual de 2O15
Orgác:
2061 0

Agência de
Metro log ia,

Avaliação da
Conformidade,
lnovação e
Tecnologia do
Estado do
Tocantins - AEM

lndústria, Comércio e
Mineração
i

Assegurar que os produtos e serviços produZdos e ou
comercialiados no Estado estejam em conformidade com os
regulamentos técnicos do INMETRO.
Construção da sede do lnstituto de Pesos e Medidas

Ano

Período

4o Trimestre

20 15

Ação postergada para o proximo PpA em raào de
contigenciamento de recursos federais. Esclarecemos
adicionalmente que existe uma previsão de repasse pelo
lnmetro de recursos para a contrução da Sede da Agencia
Estadual de Metrologia. O Estado por sua vez, doou no
exercício de 2015, ao lnmetro o terreno para a construção
desta sede. Por essa raáo, estamos no aguardo destes

o Estado tem outras prioridades e
disponibiliza, neste momento de recursos para

repasses. uma vez que

não

investimentos.

Sx
üovernn do
:íh: TOCANTIN§
ü-**

lniciativas
Período:
Agência de Metrologia, Anual de

Avaliação da
Conform idade, I novaçâo
e Tecnologia do Estado
do Tocantins - AEM

2015

20610

Agência de
Metrologia,
Avaliação da
Conformidade,

lnoração

AEM

e

Tecnologia do
Estado do
Tocantins - AEM

Unidad,e Gestora:
20610

Agência de Metrologia,
Ava liação da Conformidade,
lnovação e Tecnologia do
Estado do Tocantins - AEM

lndústria, Comércio e
Mineração

Assegurar que os produtos e serviços produldos e ou
comercialiados no Estado estejam em conformidade com os
regulamentos técnicos do INMETRO.
Fiscaliação de empresas cujas atividades se submetam
controle metrológico e da q ua lidade

§eÍerêncial
Ano
20 15

Período

4o Trimestre

Esta iniciatiw fo realizado com com sucesso, dentro do que
foi pactuado junto ao INMETRO, sem nenhuma intercorrencia
que mereça ser ressaltada, ao longo do exercício de 2015
foram realiados 24.524 ações de fiscalização junto às
empresas cujas atividades se submetem ao controle
metrológica e da avaliação da conformidade, representando
uma realiação de l29Yo do planejado para o exercício, este
percentual superou as expectativas em raáo de que foram
implatandas novas áreas de atuação.

"sryx
.â.

Goroernodo

Metas do Objetivo
Regionalizadas
Período: Anualde

Ê,&TOCANTINS

2015

Agência de Metrologia, Avaliaçâo da Conformidade,
lnovaçâo e Tecnologia do Estado do Tocantins - AEM
20610

Agência de Metrologia, Avaliação da Conformidade,
lnovação e Tecnologia do Estado do Tocantins - AEM

1008

lndústria, Comércio e Mineração

Assegurar que os produtos e serviços produzidos e ou comercializados no Estado estejam em conformidade
com os regulamentos técnicos do INMETRO.

Descriçâo
Região
Realiar 70.000 ações de fiscalização ao longo de 04 Esta d ua

a

nos

20L2
16.000,00
Ano
20 15

2013
17.000,00

Periodo

4o Trimestre

20t4

18.000,00

Execuçâo

24.524,00

I

Unidade

2015
19.000,00

Un

7o

idade

Sigla
un

Execuçáo

129,07

as metas físicas estão dentro da programaçao estabelecida no plano anual de trabalho, com indice de
execução de l29o/o. Este índice representa que a Agencia executou todo o planejamento de fiscalização
para 2015 e abriu novas ár'eas de atuação, como a aferição de cronotacógrafos dbs caminhões e ônibus
que circulam dentro do Estado do Tocantins.
Os benefícios para a população, do cumprimento destas metas são medidos pela atuação da Agência nas

mais longínquas comunidades do Estado, contribuindo desta forma, com a melhoria dá qualidaãe de vida
dos cidadãos destas comunidades, e evitando que estas comunidades, por estarem distantes dos grandes
centros, sejam lesadas por comerciantes mau intencionados, contribuindo desta forma com a elerãção do
potencial econômico das famílias tocantinenses, uma vez que a atividade de fiscalização e o poáer de
polícia realizado pela Agencia são instrumentos inibidores de ações fraudulentas por parte desies maus
comercia ntes.
Quanto as metas quadrienial do PPA, informamos que o órgão conseguiu realizar ao longo destes quatro
anos, 78.005 açoes de fiscaliação metrológicas, sendo que em 2012 foram 12.245 açoe1 de fiscaliação;
em 2013 18.307; em 2014 77.929; e em 2015 24.524, portanto, uma reatização de ttl,44 % da meta
estabelecida no PPA 20L212OL5, que era de realizar 70.000 ações fiscalização metrologica inicialmente,
demonstrando compromisso com as metas pactuadas.

,f,\
*w-:
'í"24't
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"rfT\

,íh,

Colerno do

&§ TOCANTIN§
Agência de Metrologia, Avaliaçâo da Conformidade,
e Tecnologia do Estado do Tocantins - AEM
206 10

Inovação

Objetivos
período:
Anual de
2015

Agência de Metrologia, Avaliação da Conformidade,
lnovação e Tecnologia do Estado do Tocantins -

AEM
AEI\4

Programal
1008

lndústria, Comércio e Mineração

objàiivc';'"
0059

Assegurar que os produtos e serviços produzidos
e ou comercializados no Estado estejam em
conformidade com os regulamentos técnicos do
INMETRO.

Refe

rê*cia:

Ano

Período

2.015

4o Trimestre

objetivo do programa é assegurarque
!Estado
estejam em conformidade

os produtos e serviços produzidos e e ou comercializados no

com os regulamentos têtnicos oo rrrrúÉrno. As metas são

estabelecidas em conjunto com os técnic.os do IN-METRO, por meio de um plano àe traball-ro
ã ô pfá"á
de aplicação de recursos, ambos aprovados pelos dirigentes máximos oas'áúái àutarquias. para
este
exercício de 2015 fgral planejadas 19.000 ações dt fiscalização de insiruúãntos,
sendo que ao
longo desse ano o órgão. conseguiu realizar 24.524 ações de Íiscalização na ãrea
metrologica, ou
seja, superou a meta estipulada-em 29o/o, portanto as ações de fiscalizàçao áJAgencia
está sendo
executado em conformidade com as determinações estabelecidas no planã OetraUátfro para 201í.
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A Agência de Metrologia do Tocantins mantém um convênio de

cooperação

técnica e administrativa junto ao INMETRO. lnstrumento este, que permite que

o

órgão

execute o serviço público federal de competência do INMETRO'no territorio tocantinense. Os

recursos oriundos dessa arrecadação são refassados ao governo federal através de GRU,
Guia de Recolhimento da União, sendo que a parte que cabe à Agência é devolvida como
transferências correntes para atender às despesas mencionadas no plano de aplicação do
convênio.

Durante o exercício de 2015 foram repassados à AEM-TO, por meio do referido

convênio,

o montante de R$ 2.835.764,58 (Dois milhÕes oitocentos e trinta e cinco mil

setecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), que representa

54,12o/o

do que foi pactuado no plano de aplicação. Esclarecemos adicionalmente que o lnmetro teve

de dificuldades, neste exercício, de efetuar todo o repasse do valor pactuado para 2015,

diante das limitaçÕes implantadas pelo Governo Federal, com contingenciamento de
repasses.
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CONSTDERAçÕES FTNAIS
A Agência de Metrologia do Estado do Tocantins vem ao longo de sua historia se

consolidando como lnstituição primordial na defesa dos interesses dos consumidores e de

apoio ao desenvolvimento industrial. Suas ações são voltadas exclusivamente para
melhoria dos serviços oferecidos
encontro

à

à

a

sociedade tocantinense, seus programas vêm de

necessidade de desenvolvimento do Estado. O exercício desse papel faz da

Agência estadual de Metrologia AEM - TO uma importante instituição que agrega valores

aos produtos comercializados no Estado; valores éticos, valores morais, e de respeito ao
cidadão e às relações de consumo, uma vez que a certificação atribuída à marca INMETRO

tem propiciado um diferencial, um atributo especial aos produtos aos quais são afixados. Por

essa razão,

a AEM TO, como detentora desta importante

atribuição no territorio

tocantinense, vem conquistando a simpatia o respeito e a confiança da sociedade.
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Para continuar merecendo esta confiança, a AEM - TO tem procurado atender
prontamente todas

as denúncias, tem

aperfeiçoado

os seus métodos, através de

capacitações constantes do seu pessoal, e acima de tudo, tem procurado estar presente em

todas as comunidades do Estado, fiscalizando, orientando

e autuando os infratores

reincidentes, atribuindo-lhes não somente multa pecuniária, mas, sobretudo, inserindo-lhes

um comportamento responsável, justo e mais respeitoso nas relaçÕes de consumo entre
consumidor e fornecedor.

Palmas 31 de Dezembro de 2015.

