
Reunião entre as Associações e a Direção da CNEN 

 

Data: 17/12/2013 

Local: Salão Nobre da Sede da CNEN  

Horário: 14h30 às 18 horas 

 

Participantes: 

Alfredo Lopes Ferreira Filho – Assec/NE 

Cristóvão Araripe Marinho  - DGI 

Isaac José Obadia - DPD 

Luiz Henrique Macedo – Assec/PC-GO 

Marcolino Duarte De O. Netto – Assec/RJ 

Renato Arthur Benvenutti – Assipen/SP 

Sérgio Celeghini Albino – Assec/MG 

 

A Direção da CNEN abriu a reunião agradecendo a presença de todos. 

 

 

Ponto 1 – Workshop Radiofármacos 

 

Direção da CNEN - Em função da carta das Associações solicitando 
realização de workshop para discutir e defender o monopólio da 
produção de radiofármacos, será realizado um evento reunindo 
diferentes entidades e segmentos sociais e que já está em fase de 
elaboração. A Direção da CNEN apresentou uma proposta de 
programação e solicitou às Associações que indiquem mais pessoas a 
serem convidadas para o evento e avaliem a data do mesmo, entre 
outros detalhes.    

 



Associações - As Associações irão avaliar a data e a programação, 
entre outros detalhes do evento, e dar retorno à direção da CNEN o 
mais breve possível. Sugeriram incluir na programação do workshop 
a palestra de um médico que explique em detalhes a aplicação de 
radiofármacos com meia-vida superior a duas horas.  

 

 

Ponto 2 – Grupo de Trabalho para discutir a redução do preço 
dos radiofármacos 

 

Direção da CNEN – A Direção da CNEN apresentará uma agenda das 
atividades do grupo. 

 

Ponto 3 – Geradores de Tecnécio de origem desconhecida 

Associações – As Associações pedem explicações sobre Geradores 
de Tecnécio que estão sendo usados pelo Centro de Medicina Nuclear 
de Ribeirão Preto e que não são produzidos pela CNEN. O relato da 
Assipen é que o IPEN recebeu alguns Geradores de Tecnécio cuja 
fabricação não era do IPEN.   

Direção da CNEN - Irá investigar o assunto junto à DRS e dará 
retorno às Associações o mais breve possível. 

 

Ponto 4 – GEPR 

Direção da CNEN – O projeto de alteração da Lei 11.907 e de seu 
decreto regulamentador retornou para a CNEN. As sugestões de 
alteração na proposta de decreto regulamentador devem ser 
apresentas considerando o atual texto da Lei 11.907, pois este não 
pode ser alterado neste momento, segundo o MPOG, face à urgência 
em se regularizar o pagamento da GEPR. A CNEN está sendo cobrada 
pelos órgãos de controle e pelo MPOG para encaminhar texto do 
decreto regulamentador o mais breve possível.   

Associações - Solicitam o estabelecimento de um calendário para 
discutir esta regulamentação o mais breve possível. Pedem, ainda, 
que lhes seja enviada toda a documentação sobre a GEPR.  



 

Ponto 5 – GQ 

Associações - Solicitam as atas das reuniões do Comitê Especial. 
Destacam que o Comitê Especial tem atribuição legal de orientar a 
Direção da CNEN sobre a concessão da GQ. Em especial, discordam 
da decisão da direção da CNEN de negar a GQ em caso específico de 
três servidores do IPEN, que no entendimento do referido Comitê, por 
unanimidade de seus componentes, atendem a todas as exigências 
para concessão da GQ.  

Direção da CNEN - Reunirá as atas solicitadas e fará relato ao 
presidente do Comitê Especial, Celso Huerta Gimenes, sobre as 
decisões que foram contrárias aos posicionamentos daquele Comitê.  

 

Ponto 6 – GDACT 

Associações – Solicitam a readequação da Portaria CNEN 78, que 
trata do cálculo e concessão da GDACT, de forma a torná-la similar à 
portaria MCTI 936, de 19 de dezembro de 2012.   

Direção da CNEN – As solicitações serão avaliadas. 

 

Ponto 7 – Adicional de Radiação Ionizante 

Associações: Solicitam informações atualizadas sobre concessão 
deste adicional.  

Direção da CNEN: Um grupo de engenheiros de segurança do 
trabalho reuniu-se para avaliar o tema, mas ainda não foi dado um 
posicionamento.  

 

 

 

Ponto 8 – Concurso Público 

Direção da CNEN – Em fevereiro, deverá estar publicado edital com 
abertura de inscrições dos interessados em concorrer a vagas na 
CNEN. Provas serão realizadas no Rio de Janeiro e São Paulo.  



 

Ponto 9 - Gratificação de raios X 

Associações – Perguntam o porquê de não terem sido depositados 
valores retroativos, aos quais têm direito alguns servidores do IPEN.    

Direção da CNEN - Do ponto de vista legal, valores estão 
garantidos. Há problemas sendo solucionados nos sistemas de 
pagamento do Governo Federal responsáveis por este tipo de 
operação.  

 

Ponto 10 - Plano Médico  

Associações – Ressaltam que os problemas financeiros não são de 
responsabilidade dos servidores e contribuintes, mas sim dos 
gestores do plano médico. Solicitam que CNEN busque formas de 
financiar o plano. A Assec MG solicita reunião do Conselho Consultivo 
Nacional.  

Direção da CNEN – Reconhece a existência dos problemas de 
gestão. Não vê servidores e contribuintes como responsáveis pelos 
problemas financeiros e acredita que tenha ocorrido algum mal 
entendido sobre o que foi dito pela direção da CNEN a este respeito. 
O que ocorreu foi que, por inconsistências cadastrais e por falhas 
administrativas, alguns valores deixaram de ser cobrados dos 
servidores. Atualmente busca-se uma solução que não prejudique os 
servidores, tampouco o Plano.  

 

Ponto 11 – Pagamento de passivos 

Associações – Questionam sobre a ausência destes valores no 
sistema Siapenet.  

Direção da CNEN – Um relatório sobre estes pagamentos está em 
fase de elaboração. Vai verificar, especificamente, o porquê os 
servidores não estarem conseguindo visualizar os passivos no 
Siapenet. 

 

Ponto 12 – Segurança do trabalho  



Associações – Apresentam relatos sobre problemas no elevador do 
novo prédio da CNEN, localizado ao lado da sede.  

Direção da CNEN – Prédio possui alguns problemas que vão 
requerer obras. Assunto já está sendo avaliado pela DGI.  

 

Ponto 13 – Mandado de Injunção 

Associações - Cobram a divulgação de boletim com informações 
sobre o mandado de injunção que trata da contagem de tempo para 
efeito de concessão de abono de permanência e aposentadoria 
especial, estabelecido através da mensagem 553816, do MPOG.  

Direção da CNEN – Atenderá a solicitação.  

 

Encerramento - Ficou agendada uma próxima reunião entre as 
Associações e a Direção da CNEN para segunda quinzena de março 
de 2014.   


