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1 . APRESENTAÇÃO

O 3º Distrito do Instituto Nacional de Meteorologia, com sede no Recife - PE
apresenta, neste documento, uma síntese das principais realizações durante o ano de 2000.
Além da busca de maior êxito, procuramos executar  nossas ações  de forma integrada com
o INMET/SEDE, objetivando o atendimento aos Procedimentos do Programa de Qualidade
Total. Os resultados alcançados no exercício de 2000 estão relacionados, a dedicação,
empenho, qualidade, transparência, profissionalismo e ética de nossa equipe de servidores,
comprometidos com a Política da Qualidade do INMET,  assegurando assim a satisfação
dos nossos clientes, que são: o agronegócio, a sociedade em geral, os governos, os setores
do comércio, industria e turismo e a Organização Meteorológica Mundial - OMM.

Prestar contas a Gerência Regional de Controle Interno de Pernambuco, ao
INMET e a sociedade em geral das atividades desenvolvidas ao longo de um ano, é para o
3º Distrito de Meteorologia - Recife, mais do que uma obrigação inerente a sua condição
de empresa pública da administração direta. A realidade do gestor ao prestar contas dos
seus atos e fatos, representa, acima de tudo um momento real de grande satisfação. Com
esse ato, podemos mostrar uma análise de um conjunto de atividades que realizamos com
imenso prazer, dedicação, ética, comprometimento com a legislação e forte espírito
institucional.

Apesar das dificuldades de recursos humanos e financeiros e do nosso
comprometimento diário com o Programa de Qualidade Total INMET, atingimos no ano
2000 resultados  excelentes no lado técnico - operacional, haja visto que conseguimos
obter ganhos de produtividade e atingir os indicadores da Política de Qualidade do
INMET. No nível qualitativo, entendemos que tivemos ganhos significativos, como
detalhamos nesse relatório.

Ao lado da satisfação profissional e pessoal, e com  nosso desempenho, dedicação e
comprometimento, conquistamos também o reconhecimento da sociedade, do Ministério da
Agricultura e do Abastecimento e do próprio Governo Federal com a recertificação ISO
9001. Essa recertificação é a reafirmação no ano que passou, da dedicação, empenho e
comprometimento, entre outros, de nossa equipe diversificada de funcionários com a
missão e política institucional.

O 3º Distrito de Meteorologia - 3º DISME, é uma unidade regional do INSTITUTO
NACIONAL DE METEOROLOGIA/INMET, subordinado ao Ministério da Agricultura  e
do Abastecimento - MA.  No campo interno,  nossa  atuação é voltada para as  diretrizes
gerais traçadas pela autoridade do Diretor do INSTITUTO NACIONAL DE
METEOROLOGIA. No campo externo, de acordo com as recomendações emanadas da
Organização  Meteorológica Mundial - OMM,  Agência Especializada da Organização das
Nações Unidas - ONU, à qual estamos vinculados pôr compromissos internacionais, e na
qual o Brasil é membro e  representado em caráter permanente pelo Diretor do INMET.

O 3º DISME/RECIFE tem como jurisdição os Estados do Piauí, Ceará, Rio Grande
do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Entre outras, somos responsáveis pela
confecção e distribuição da previsão do tempo, avisos meteorológicos especiais,
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prognósticos climáticos trimestrais, focos de queimadas, .... etc, para vários segmentos de
nossa sociedade, especificamente para setores como : agricultura, pecuária, defesa civil,
industria , turismo e meios científicos, dentre outros.

2 .  ATRIBUIÇÕES  DO  3°°°°  DISTRITO DE METEOROLOGIA

O 3º Distrito de Meteorologia/Recife tem a responsabilidade legal de:

a - Manter e operar 55 estações meteorológicas,
b - Proceder o controle da qualidade dos dados meteorológicos,
c - Manter  e controlar o acervo de um Banco de Dados Meteorológicos,
d - Reciclar os Observadores Meteorológicos, sempre seguindo orientações   da
ORGANIZAÇÃO METEOROLÓGICA MUNDIAL - OMM,
e- Elaborar e divulgar as previsões do tempo, prognósticos climáticos trimestrais, avisos
meteorológicos especiais e outras informações de interesse a sociedade  em  geral,
f - Buscar a interação com os demais Órgãos dos Governos e outras Instituições,
g - Comunicar a Sede do INMET/BRASÍLIA toda e qualquer alteração ocorrida na rede
de estações meteorológicas,
h-  Zelar e controlar  a guarda dos Bens Patrimoniais da Unidade (Sede) e das  estações
meteorológicas,
i - Emitir Laudos e Certidões Meteorológicas,

Entre outras atribuições,  também destacamos :

a - Assegurar,  implementar e monitorar a nível de jurisdição local, a contínua
adequação da Qualidade Total às Políticas e Objetivos do INMET pertinentes aos
Indicadores/Objetivos da Qualidade, definidos pela Comissão Diretora da Qualidade -
CDQ, tendo como base os resultados das auditorias dos Sistema da Qualidade Total -
SQT.
b - Prestar assistência ao Diretor do INMET na execução de suas atribuições;
c - Programar e controlar as atividades de operação, manutenção e calibração dos
instrumentos da rede de estações meteorológicas;
d - Elaborar o orçamento da unidade, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo
INMET;
e - Operacionar os Acordos de Cooperação Técnica (ACT) e os Acordos do Cooperação
Mútua (ACM), a nível regional entre o INMET e demais Instituições;
f - Representar a Direção do INMET em atividades e eventos a nível regional, por
solicitação da Direção da Instituição;

3. INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS
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O universo do 3º Distrito de Meteorologia é constituído pela seguinte estrutura
física:

- uma sede localizada em Recife - PE;
- cinqüenta e cinco estações meteorológicas distribuídas em seis estados da Região

Nordeste do Brasil;

A estrutura organizacional do 3º Distrito de Meteorologia é mostrada na Figura 1:

NUQ

ALMOXARIFADO

NUPAD SEPRE

LAIME 55 ESTAÇÕES

SEOMA NUTEL

CHEFE

Figura 1 - Estrutura Organizacional do 3º Distrito de Meteorologia.

Pelo tipo, quantidade e variedades de atividades desenvolvidas, o 3º Disme  -
Recife apresenta alguns números significativos. Em 2000 as principais atividades técnica -
operacionais desenvolvidas foram:

- confecção de 06 prognósticos climáticos trimestral;
- confecção de 365 previsões do tempo para a área sob nossa jurisdição;
- divulgação diária da previsão do tempo para 64 diferentes usuários;
- atendimento diário a uma gama diferenciada de usuários da Região Nordeste com

relação a previsão do tempo;
- liberação de 105 pedidos de dados e certidões meteorológicas, em cumprimento a

Portaria Nº 717/MA de 07/11/1995;
- disponibilização diária da previsão do tempo sob nossa jurisdição para a Home Page

do INMET: Internet: http://www:inmet.gov.br;
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- disponibilização diária da previsão do tempo para o INMET BBS (081XX4245013),
até o seu encerramento em 31 de agosto de 2000;

- participação do SEPRE na Operação Inverno - 2000 da Prefeitura da Cidade do
Recife;

- participação do SEPRE na Operação Maré - Alta  - 2000 da Prefeitura da Cidade do
Recife;

- palestra do chefe do Disme na Coordenadoria de Defesa Civil da Cidade do Recife
Sobre Chuvas Máximas em 24 horas no Recife e Perspectivas de Chuvas no outono -
inverno na Região Metropolitana do Recife;

- palestra do chefe do Disme na Industria e Comércio PETROLEX, localizada em
Cabo de Santo Agostinho – PE  Sobre a Incidência dos Ventos no Litoral da Região
Nordeste do Brasil;

- monitorização diária do Fenômeno La Niña e Dipolo do Atlântico, e suas influencias
na estação chuvosa de 2000 na Região Nordeste do Brasil;

- atendimento a  cerca de 1200 alunos de escolas públicas, particulares e universitários
à Estação Meteorológica do Recife (Curado) e a sede do 3º Disme, com o objetivo
acadêmico aos alunos;

- assessoria técnica e instrumental a Feira de Ciências de 12  colégios, cujo tema da
feira era assuntos diversos ligados a ciência meteorológica;

- assessoria técnica  a 43  colégios, cujo tema era assuntos diversos ligados a ciência
meteorológica;

- incontáveis entrevistas concedidas aos meios de comunicações em geral, sobre
diferentes assuntos meteorológicos: Seca, El Niño, La Niña, Dipolo do Atlântico,
Prognósticos Climáticos, etc;

- comemoração do dia Meteorológico Mundial em 23 de março, em parceria com a
TASA e o CINDACTA III;

- trabalho técnico - científico em desenvolvimento : Eventos do Fenômeno El Niño em
casos de Atuação do Dipolo Negativo e Positivo do Oceano Atlântico Tropical e a
Precipitação em Municípios da Região Nordeste do Brasil;

- participação do 3º DISME em parceria com a EMBRAPA (PE e BA) na FENAR 2000
(Feira Nacional de Irrigação) em Petrolina - PE no período de 08 a 11 de  novembro;

Para oferecer nossos produtos e serviços a diferentes seguimentos de nossa
sociedade (clientes), o 3º Disme vem aperfeiçoando sua sistemática de crescimento
permanente ao longo dos últimos anos, adequando - se ao mundo globalizado em que
vivemos, disponibilizando no dia a dia  aos seus  clientes, serviços de orientação e
assessoreamento técnico com qualidade crescente. Para isso, continuamos engajados de
forma prioritária no PROGRAMA DE QUALIDADE TOTAL INMET.

4 . RECURSOS HUMANOS
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Nosso quadro de recursos humanos continua com seus números reduzidos,
entretanto, buscamos  prestar  serviços e produtos aos nossos clientes, com um certo
nível de excelência no que se refere ao desenvolvimento e capacitação dos recursos
humanos. Para isso, em 2000, dentro do Programa de Qualidade INMET, buscamos
reconhecer nos recursos humanos funcionais, os resultados alcançados  pelo 3º Disme e
pela afirmação do sentimento institucional e comprometimento crescente com a
qualificação e a capacitação dos nossos funcionários.

O 3º DISME contou em 2000 com 120 funcionários (sede e rede de estações) e 8
estagiários  do contrato INMET/CIEE. Vinte e três desses funcionários através de um
contrato entre o INMET/SEDE e a FEESC/SC - Fundação de Ensino de Engenharia do
Estado de Santa Catarina. O 3º DISME/RECIFE  não tem procedimentos junto a esses
funcionários no que se refere a pagamentos, já que esses procedimentos ocorrem
diretamente através dos setores administrativo/financeiro da Sede do INMET em Brasília
Seis desses funcionários estão lotados  na sede do Disme, mais precisamente na área
técnica - operacional.

Para atualizarem e capacitarem seus conhecimentos, alguns funcionários da sede
e de onze de nossas estações meteorológicas tiveram acesso a alguns treinamentos
internos, objetivando uma maior capacitação dos mesmos. Entre outros, os principais
treinamentos ocorreram na área de estações automáticas de superfície (realizados em
Brasília), atualização para observador meteorológico de superfície (realizado no
Recife), de inspetor meteorológico (realizado em Brasília), etc.

 A nível de capacitação dos funcionários lotados nas estações meteorológicas,
conseguimos realizar no mês de novembro um Curso sobre Atualização para
Observador Meteorológico de Estação de Superfície, pretensão nossa antiga e só
viabilizada a partir da realidade de um auditório em nosso Disme, e aprovação da
Direção do INMET.

A atualização profissional também ocorreu a nível de cursos sobre Análise e
Melhoria de Processo – MANP, com a participação de nossa Auditora Interna e
Representante do Núcleo da Qualidade local.

Dois servidores também participaram do FÓRUM DE DEBATES DE
PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL
promovido pela COF/MA, promovido pela COF/MA em nosso auditório.

5. GESTÃO, MISSÃO E POLÍTICA DA QUALIDADE

Administrar  o 3º Distrito do Instituto Nacional de Meteorologia significa buscar
diferentes meios para cumprir sua Missão Institucional e Política da Qualidade. Nesse
exercício,  continuamos com  implementos de um conjunto de atos e ações destinadas a
buscar a melhoria na sistematização das atividades, padrões de desenvolvimento,
qualidade e avaliação. Entendemos que estamos conseguindo motivar nossos
funcionários com o Programa de Qualidade do INMET, motivo pelo qual como Distrito
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Regional,contribuímos para a  recertificação ISO 9001 pelo Organismo Internacional
Certificador,  DET NORSKE VERITAS - DNV.

Os principais norteadores de nossa Missão são:
- compromisso com  qualidade, transparência, profissionalismo e ética de nossa

equipe;
- assegurar a satisfação dos nossos clientes;
- sermos em dois anos uma marca de liderança reconhecida pela qualidade crescente

dos serviços;
- com funcionários profissionalmente realizados e treinados, tecnologia de ponta e

flexibilidade.

Dentro da Política da Qualidade, buscamos o Reconhecimento e a Garantia dos
Clientes, por meio de :

- garantia de elevado nível de acerto na previsão do tempo;
- bom atendimento;
- pontualidade;
- tecnologia aplicada;
- sistema de gestão da qualidade.

Dentro dessa concepção de qualidade total, nossa unidade enfrentou por duas
vezes ao longo desse exercício, procedimentos de auditorias interna de qualidade,
recebendo naquela ocasião aprovação dos dois auditores.

6 .  RECURSOS FINANCEIROS

Durante o exercício financeiro de 2000 foram utilizados recursos da ordem de R$
553.710,55 (Quinhentos e cinqüenta e três mil, setecentos e dez reais e cinqüenta e
cinco centavos).

Os atuais procedimentos adotados pelo Ministério da Agricultura e do
Abastecimento na  liberação dos créditos e do financeiro, não vem permitindo  ao gestor
maior dinamismo no que se refere a conclusão de algumas procedimentos ao longo do
exercício, alguns dos quais  iniciados por comprovarmos crédito disponível em um dia e
retirado de nossa conta no dia seguinte pela COF/MA. De certa forma, esse tipo de
medida adotada pelo MA  penaliza o gestor, tendo em vista, que por várias vezes fomos
surpreendidos com a retirada de nossos créditos.

8. PRINCIPAIS AÇÕES EXECUTADAS
Uma série de medidas foram tomadas em 2000 para que o 3° DISME/RECIFE

venha corresponder ao nível sempre crescente e exigente de nossa sociedade, entre
outras realizações, conseguimos :
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- realização de trinta (30) serviços de manutenção instrumental em nossa rede de
      estações;
- realização de vinte e nove (29) serviços de calibração instrumental;
- realização de vinte e quatro (24) serviços de manutenção, entre parcial e total na

base física das estações;
- aquisição de : 04  micro computadores, 02 impressoras, 02 nobreaks,  um data show,

móveis para a oficina de manutenção instrumental e poucos móveis para as estações;
-    disponibilização de um kit mobiliário (mesa/birô, duas cadeiras, um armário vertical)
      para 10 estações meteorológicas, em  substituição ao  mobiliário antigo;
- restauração da área física da Oficina Instrumental do 3º DISME, em cumprimento ao

PPA e atendendo uma das metas do Programa de Qualidade  do INMET para o ano
2000;

-    ampliação de uma rede de 17 para 21 microcomputadores;
-    aquisição de 04 linhas telefônicas, específicas  para as estações meteorológicas;
- conclusão dos Programas RECEPTOR e METSYS, objetivando uma melhor
      operacionalização em atribuições do Nutel e da Sepre;
- está em desenvolvimento dois outros sistemas de informações, ou seja, programas de

computação : SIAGRO, e SISCAL, objetivando uma melhor operacionalização e
racionalização de  serviços rotineiros de caráter técnico;

- aquisição da Escritura Pública do Terreno da Estação Meteorológica de Ouricuri –
PE, até então desconhecida por esse e gestores anteriores;

- conclusão do processo de regularização  do imóvel sede da Estação Meteorológica
de Paulistana – PI, junto a Gerência Regional do Patrimônio da União no Piauí,
conforme Folhas 7 e 8 do TERMO DE RERATIFICAÇÃO recebido da GRPU – PI
em 26/12/00, ou seja, após mais de três anos que iniciamos o processo e
encaminhamos ao antigo DPU – PI, fato esse que ocorreu em 1997.

9 – DILIGÊNCIAS DA GRCI – PE   E  OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO

No  decorrer do exercício de 2000  uma equipe da Gerência Regional de Controle
Interno - PE desenvolveu trabalhos de Auditoria e Acompanhamento junto ao 3°
DISME/RECIFE.  Os trabalhos foram realizados no período de 18/02/00 a 23/02/00 e
obedeceram as normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal. Dos
questionamentos levantados pela Equipe de Auditoria todos foram devidamente
atendidos. Em 04/12/2000 recebemos do Tribunal de Contas da União  - TCU, através
da Secretaria de Controle Externo no Estado de Pernambuco, OFÍCIO Nº
708/00/SECEX/PE, referindo-se a decisão do TCU em julgar nossas contas referente ao
exercício de 1999 como regulares, entretanto, nos cobrando procedimentos referentes a
apenas  três (03)  pendências:

- falhas ocorridas nos registros oficiais e financeiros dos bens imóveis da unidade,
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- divergências existentes entre os saldos da conta – equipamentos de processamento de
dados no inventário de bens móveis e no balancete SIAFI,

- proceder o levantamento do inventário de bens do almoxarifado da unidade.

Reconhecemos que essas pendências  existiram, entretanto, já encontramos
solução para todas elas.

 Durante o exercício, não foi instaurada em nossa unidade nenhuma tomada de
conta especial

 Procuramos em nossos  procedimentos, seguir fielmente a legislação
estabelecida para seu funcionamento, buscando o cumprimento da legislação no que se
refere a uma gestão eficiente, eficaz e econômica.

Um processo licitatório foi realizado em nossa unidade, referente à serviços de
limpeza e conservação na sede da unidade.

Apesar do 3º DISME/RECIFE contar com um quadro reduzido de funcionários,
principalmente, funcionários voltados as atribuições administrativas/ financeiras, a atual
administração vem procurando trabalhar no sentido de implementar uma sistemática de
modernização que  permita melhores resultados em nossos controles operacionais.
Realmente é a carência de recursos humanos voltados a procedimentos
administrativo/financeiro, que não  permite maior dinamismo de nossa unidade. São
quase duas décadas que ocorre processo de evasão de funcionários, por aposentadoria,
transferência ,....... etc, sem a devida reposição  desses funcionários. Vivemos do
improviso em alguns dos nossos atos, principalmente, os financeiros – administrativo, já
que contamos hoje na sede com apenas três funcionários a nível
administrativo/financeiro; o chefe do NUPAD, o responsável pelo Almoxarifado, uma
datilógrafa e um estagiário em turno de 4 horas/dia.

10 - INDICADORES  E OBETIVOS DA POLÍTICA DA QUALIDADE

A nível administrativo/financeiro, os  objetivos da  Política da Qualidade são:

- O  gestor ter  suas contas aprovadas pela GRCI - PE, CISET e TCU;
- Média anual de treinamento de 8hs/servidor/ano;
- Manter a certificação ISO 9001.

Durante o exercício de 1999, nossas contas públicas foram aprovadas por esses
três organismos do Ministério da Fazenda. Esperamos também que esse objetivo seja
alcançado com relação as contas para o exercício de 2000.

Os indicadores e objetivos dos nossos serviços oferecidos a nossos clientes para o
ano 2000 foram :

- 100% de atendimento às solicitações de certidões meteorológicas dentro do prazo;
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- 100% de atendimento às solicitações de dados dentro do prazo;
- 90%   das mensagens sinóticas transmitidas, desconsiderando o horário das 06:00

UTC;
- 100% de pontualidade na disponibilização das previsões do tempo, até as 14:00 hs,

com tolerância de 20%,  até as 14:30 hs;
- 100%  no ajuste, ou seja, revisão da previsão do tempo, quando necessário, até as 09

hs;
- 85%  no nível de acerto da previsão do tempo;

Observa-se nas tabelas 1, 2 e 3,  que os objetivos da política da qualidade para o
ano 2000 foram considerados satisfatórios, o que nos motiva para  em pouco tempo nos
candidatarmos para o Prêmio da Qualidade do Governo Federal (PQGF), uma de
nossas metas futuras.

Tabela 1 - Indicadores e Política da Qualidade- Setor/SEOMA

MÊS OBJETIVIO
% / %

ATENDIMENTO ÀS
SOLICITAÇÕES DE

CERTIDÕES (%)

ATENDIMENTO ÀS
SOLICITAÇÕES DE

DADOS (%)
JAN 95/85 100 100
FEV 95/85 100 100
MAR 95/85 100 100
ABR 95/85 100 100
MAI 100/100 100 100
JUN 100/100 100 100
JUL 100/100 100 100
AGO 100/100 100 100
SET 100/100 100 100
OUT 100/100 100 100
NOV 100/100 100 100
DEZ 100/100 100 100
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Tabela 2  - Indicadores e Política da Qualidade - Setor/SEPRE

Pontualidade
até as

14:00 hs

Ajuste até as

09:00 hs

Divulgação
da Previsão

Divulgação
do

Prognóstico

Nível de
Acerto da
Previsão

Objetivo (%) 100 100 80 80 85
JAN 100 100 95 --- 81
FEV 100 100 98 --- 83
MAR 100 97 100 *100 86
ABR 80 97 100 --- 87
MAI 100 100 97 --- 85
JUN 100 100 98 *100 89
JUL 97 100 98 --- 89
AGO 100 100 98 --- 89
SET 93 100 97 *100 88
OUT 100 100 94 100 90
NOV 97 100 90 100 94
DEZ 100 100 92 *100 92

(*) - divulgados apenas nos meses que se iniciam as estações do ano.

Tabela 3  - Indicadores e Política da Qualidade - Setor/NUTEL

Indicador Objetivo
(%)

Nº de Mensagens Sinóticas
transmitidas

( % )
JAN 90 98
FEV 90 98
MAR 90 98
ABR 90 97
MAI 90 99
JUN 90 98,8
JUL 90 99,1
AGO 90 98,9
SET 90 98,9
OUT 90 93,5
NOV 90 93,7
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DEZ 90 94.1

11- CONCLUSÕES DO GESTOR

O INMET e seus Distritos Regionais conseguiram no exercício de 2000 manter o
seu padrão de qualidade, obtendo a  recertificação ISO  9001, através do Organismo
Certificador Internacional DET NORKSO VERITAS - DNV. Como Distrito Regional, o
3º DISTRITO DE METEOROLOGIA de forma engajada com a sede do INMET em
Brasília, teve participação decisiva no sucesso do INMET quanto a recertificação ISO
9001, hoje uma realidade no INMET, no 3º DISME, nos  demais Distritos Regionais, sem
esquecer em nossa rede de estações meteorológicas.

Na verdade, o Programa de Qualidade Total INMET  é uma realidade para nós
que fazemos essa instituição bem como para nossos usuários, e todas as  medidas
adotadas no INMET e seus Distritos Regionais têm uma precisa razão de ser: manter  o
nosso INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA/INMET em plena sintonia com
seu tempo, ou seja, fazê-lo corresponder ao nível sempre crescente de exigências da
sociedade brasileira, e sermos  uma marca de meteorologia reconhecida pela qualidade
crescente dos serviços. Entre outros, buscamos resultados positivos lá na outra ponta,
seja no contato com uma gama enorme de usuários, seja nas opções diferenciadas de
produtos e serviços que oferecemos a nossa sociedade. Uma prova desse nosso sucesso
são as manifestações de  satisfações recebidas de várias outras instituições
meteorológicas e usuários do país e países vizinhos com os produtos gerados pelo
INMET, a exemplo dos produtos oriundos do Modelo Brasileiro de Alta Resolução -
MBAR e disponibilizados a custo zero à nossa sociedade.

Continuamos com nosso programa de reformas na base física de nossa rede de
estações meteorológicas, notadamente, naquelas mais críticas com relação a sua base
física,  de modo que  conseguimos realizar 24 serviços de recuperação entre total e parcial
em nossas estações meteorológicas. A continuidade desse tipo de serviço para esse
exercício era uma de nossas metas, tendo em vista que as mesmas apresentavam  estado de
criticidade em sua base física, prejudicando significativamente o bom funcionamento dos
procedimentos dessas  estações. Na verdade, estamos procurando atender  reivindicações
antigas dos encarregados dessas estações, principalmente, daquelas que
comprovadamente estão em situações mais críticas.

 Conseguimos  disponibilizar kits mobiliários e  linhas telefônicas para um número
significativo de estações meteorológicas,  atos esses cruciais para o perfeito cumprimento
das atribuições de nossas estações meteorológicas.

A nível de sede, a única e importante reforma que realizamos foi a da Oficina
Instrumental do 3º DISME/RECIFE, uma das metas até dezembro de 2000, segundo o PPA
2000. A oficina instrumental do 3º DISME é peça importante do Programa de Qualidade
do INMET, tendo em vista que aqueles distritos regionais mais próximos receberão apoio
do 3º DISME/RECIFE  com relação a manutenção dos seus instrumentos meteorológicos.
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O  auditório do nosso Disme  foi utilizado até pelo próprio MA, durante o período
de 05 a 06 de setembro, quando do FÓRUM DE DEBATES DE PROGRAMAÇÃO E
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL promovido pela
COF/MA., o que nos foi motivo de orgulho, pois contribuímos para uma melhor
sistemática de atualização  profissional, neste caso para funcionários internos e externos
ao nosso quadro de servidores, conforme Decreto Nº 2.794 de 01/10/98, Portaria N º
3.454 de 15/12/98 entre outras legislações e conforme Procedimento SECAP.PQ.18.004 -
Treinamento, de 28/01/99, do Programa de Qualidade INMET.

É sempre válido  repetir que o 3° DISME continua com um quadro reduzido de
servidores nos setores financeiro/administrativo, continuamos também contando apenas
com um único observador meteorológico em seis (06)  de nossas estações
meteorológicas, já que o INMET/SEDE não liberou mais contratações de funcionários
terceirizados do Contrato INMET/FEESC.

No exercício de 2000, nenhum processo administrativo ou sindicância foi
instaurado em nossa unidade.

O 3° DISME/RECIFE não tem  nenhum convênio assinado com outra instituição,
entretanto, com  respeito a acordos, nossa unidade mantêm alguns Acordos de
Cooperação Técnica – ACT com outras instituições, além dos Acordos de Cooperação
Mútua – ACM iniciados  nesse exercício, objetivando a operacionalização de estações
meteorológicas em parcerias, entretanto, sem procedimentos de  transferência de
recursos financeiros de uma instituição à outra, e em cumprimentos as solicitações da
GRCI – PE, quanto ao amparo legal entre o 3º DISME/RECIFE e outras instituições a
nível de Região Nordeste. Muita burocracia, muita chatice, muita dificuldade estão
associados a esse tipo de procedimentos, e o resultado sempre fica abaixo do esperado.

Buscamos o caminho da eficiência, eficácia e economicidade aos cofres da união,
para isso procuramos  os interesses e o cumprimento das orientações do Governo
Federal, no que se refere a uma prática mais realista, colocando em prática
procedimentos de austeridade orçamentária e financeira. Com absoluta certeza, nossos
atos  não resultaram danos aos Cofres da União.

Entendemos que nossa missão é plenamente reconhecida por nossa sociedade,
uma vez o interesse sempre crescente de vários segmentos de nossa sociedade (mídia,
defesa civil,  agrícola , turismo, público em geral,..... etc) por nossos produtos e serviços.
O índice de aceitação dos nossos serviços pode ser medido, principalmente, pelo número
de acesso a nossa Home Page, sem esquecer a rotina diária de diferentes usuários com
relação a pedidos de dados e certidões meteorológicas, previsões diárias do tempo para
micro regiões, e mais recentemente o alto índice de interesse da sociedade em geral por
nossas previsões climáticas trimestrais, ... etc. Para melhor evidenciar o interesse da
sociedade, exemplificamos o número diário de ligações telefônicas para o setor de
previsão do tempo, quando de chuvas intensas (acima de 100,0 mm/dia), como os oito (8)
eventos que ocorreram no Recife durante o outono - inverno, nesses dias a média de
ligações chegou  a ultrapassar 80 ligações, como ocorreu no dia 01/08/00.
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Por último, esperamos que todos os usuários desse relatório tenham
conhecimento do nosso desempenho como Gestor Público, como também do grau de
complexibilidade em administrar 56 unidades físicas do 3º Distrito do INSTITUTO
NACIONAL DE METEOROLOGIA/INMET/MA.

12 . PRINCIPAIS DIRETRIZES - RUMO AO ANO 2001

São duas nossas  principais metas para  esse  exercício :

- termos nossas contas aprovadas pela GRCI –PE
- manutenção da certificação  ISO 9001.

 Entre outras diretrizes, destacamos também:

- Cadastrar ainda no primeiro trimestre o imóvel sede da Estação Meteorológica de
Paulistana – PI junto a GRPU – PI, tendo em vista a conclusão do processo a nível de
documentação junto a GRPU  - PI;
- Continuar com  procedimentos junto a Prefeituras e Cartórios de Registros de Imóveis
de São João do Piauí - PI, Caracol – PI, Campos Sales – CE e Ouricuri – PE,
objetivando a aquisição de novas documentações dos imóveis localizados nesses
municípios, conforme as novas diretrizes traçadas pelo SPU quanto à instrução
processual. Na verdade, a conclusão de um processo desse é lento, pois envolve
legislações complicadas, dificuldades de distâncias de deslocamentos para outros
estados;
- Continuar com a distribuição de um kit  mobiliário (birô/mesa, duas cadeiras, armário
vertical) para outras  estações meteorológica;
- Cumprir com o Programa de Calibração Instrumental aprovado pela Comissão
Diretora da Qualidade - CDQ, tendo em vista ser esse  um dos procedimentos mais
importantes dento do nosso PQ TOTAL;
- Realizar serviços preventivos de recuperação entre parcial e total em  base física, em
um número significativo de estações meteorológicas, que não foram beneficiadas em
1999 e 2000;
- Aquisição de uma PLOTER jato de tinta a cores para a seção de Previsão do Tempo,
meta que não conseguimos no ano 2000;
-  Aquisição de linhas telefônicas para as estações meteorológicas que ainda não dispõe
desse tipo de serviço na estação;
- Substituir  alguns bens patrimoniais referentes a equipamentos de informática já
ultrapassados: micros 486/586  e  impressoras antieconômicas no que se refere o seu
conserto, comparado com a aquisição de novos equipamentos;
- Realizar em nosso auditório um curso de atualização no segundo semestre para os
Observadores Meteorológicos, conforme nossas reivindicações já encaminhadas à
Comissão Diretora da Qualidade - CDQ/INMET
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- Realizar em nosso auditório um curso sobre Modelagem Numérica do Tempo, conforme
nossas reivindicações já encaminhadas à Comissão Diretora da Qualidade -
CDQ/INMET;
- Terceirizar alguns serviços, a exemplo de  motorista, secretaria, ...... etc, seguindo
legislações do Decreto N° 2.271 de 07 de julho de  1997, e tendo em vista a carência dos
trabalhos desses profissionais em nossa unidade, haja vista que não temos Motorista em
nosso quadro de funcionários, e a cerca de dois (02) anos  a nossa secretaria é uma
estagiária, e a cada um ou dois anos temos que substituí - la ;
- Atender a Comissão Diretora da Qualidade - CDQ/INMET, objetivando o cumprimento
dos Procedimentos do nosso Programa de Qualidade Total, com vistas a novos
procedimentos de certificação para o ano 2001  pelo organismo certificador
internacional.
- ....... etc.

Recife, 17  de  Janeiro  de 2001

Raimundo Jaildo dos Anjos
Meteorologista.Msc

Chefe do 3° DISME/RECIFE


