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1 - Nome e localização do autor 

Antonio Araujo Andrade Junior 

LFDA/MG 

 

2 - Nome e localização do coautor 

Não se aplica. 

 

3 – Título da Tese  

Grupos had hoc 

 

4 - Objetivo 

Disponibilizar ao Sindicato meios de responder oportunamente demandas 

que requeiram conhecimentos técnicos específicos nas diversas áreas de 

atuação dos AFFA. 

 

5 - Resumo 

Nos útimos anos, aumentaram as demandas junto ao sindicato relacionadas 

a temas que requerem conhecimento técnico específico. 

Faz-se necessário que o sindicato disponha de meios para avaliar os atos 

administrativos emanados pelo Mapa de forma a permitir responder com 

celeridade e qualidade técnica. 

Muito raramente os  AFFA dispõem-se a colaborar estando em suas rotinas 

de trabalho. 

Propõe-se que o sindicato forme grupos de trabalho had hoc compostos por 

AFFA aposentado e ativo cujas identidades seriam preservadas, com objetivo 

de avaliar e emitir pareceres técnicos relativos às demandas sindicais. 

Quando necessário, reuniriam-se na sede do sindicato, portanto, fora do 

ambiente da rotina do trabalho. 

 

6 - Introdução 

Nos útimos anos, aumentaram as demandas junto ao sindicato relacionadas 

a temas que requerem conhecimento técnico específico: 

a) O acordo de cooperação do Mapa com a Fundação Eliseu Alves 

requer conhecimento em fiscalização de produtos de uso veterinário; 
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b) A revisão da IN 11 requer conhecimento específico nas áreas de 

virologia, epidemiologia e vigilancia de portos, aeroportos e postos de 

fronteira. 

c) A aplicação do teletrabalho na área de registro de agrotóxicos requer 

conhecimento específico; 

d) As demandas relacionadas à rotina de ficalização em abatedouros 

frigoríficos requerem conhecimento específico em produtos de origem 

animal; 

e) Convenios e delegações de competências em diversas áreas da SDA 

requerem conhecimentos técnicos específicos. 

Estes e outros exemplos ilustram a necessidade de o sindicato dispor de 

meios para avaliar os atos administrativos emanados pelo Mapa e responder 

de forma celere e com qualidade técnica. 

No entento, muito raramente os  AFFA dispõem-se a colaborar estando em 

suas rotinas de trabalho. Far-se-ia necesserário retirá-lo da rotina de trabalho 

por tempo curto e determinado, para que possa dedicar exclusivamente à 

tarefa sindical. 

 

7 - Desenvolvimento 

Para solucionar o problema, propõe-se que o sindicato forme grupos de 

trabalho had hoc com objetivo de avaliar e emitir pareceres técnicos relativos 

às suas demandas. 

Estes grupos seriam formados por AFFA aposentados ou ativos e, quando 

necessário, se reuniriam na sede do sindicato por não mais que dois dias. 

Portanto, estariam fora do ambiente da rotina do trabalho e com dedicação 

esclusiva à tarefa. 

A identidade dos componentes dos grupos seria preservada, para fins de 

manter a incolumidade dos filiados frente à Administração Pública. 

 

8 - Conclusão 

A formação de grupos had doc compostos por AFFA visa dispor o Sindicato 

de meios para responder com celeridade e qualidade às demandas que 

requeiram conhecimento técnico específico. 



3 
 

Por outro lado, contribui para aproximar filiados das rotinas, causas e pautas 

sindicais. 

 

DIRETRIZ 

Formação de grupos de trabalho had hoc, compostos por AFFA aposentados 

e ativos, cujas identidades seriam preservadas, com objetivo de avaliar e 

emitir pareceres técnicos relativos às demandas sindicais. Contemplando, 

quando necessário, reunão na sede do sindicato. 


