
 RELATÓRIO 02/2020                      10/02/2020 

Local: SEDE DA ASCTI - MCTIC 
Data: 4 e 5 de fevereiro de 2020 

ENTIDADES  PRESENTES: AFINCA,  AFINPI,  ASCON-RJ,  ASPAN-MG,  ASSEC-PC-GO,
ASSEC-MG, ASSEC-RJ, ASSIPEN-SP, SINDSEP-AM e SindCT  

O Fórum de C&T reuniu-se com o Secretário Executivo Adjunto, Carlos Alberto Flora
Baptistucci.  Também  presentes  estavam  o  Secretário  de  Unidades  Vinculadas,  Gerson
Nogueira Machado de Oliveira e a Coordenadora-Geral de Gestão de Pessoas, Edna da Silva
Amorim.

1- Reforma administrativa

O secretário  Baptistucci  informou que houve  reunião com Paulo  Uebel,  Secretário
Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, que fez
uma  explanação  muito  genérica  sobre  a  Reforma  Administrativa,  sem  entrar  em
detalhamentos. Mesmo assim explicou que: as regras de estabilidade serão mais duras e que
desaparecerá a progressão (promoção) por tempo de serviço, subsistirá apenas a promoção
por avaliação de desempenho. Afirmou que o Ministro Marcos Pontes fez defesa da Carreira
de C&T, alegando a sua relevância e dificuldade de formação dos seus servidores. Não houve
manifestação nem pelo sim nem pelo não,  mas afirmação de que isto  talvez  fique afeto  a
legislação específica posterior à PEC. Haverá limitação do número máximo de ministérios
preservando, entretanto a flexibilidade de desenho de governo para cada novo governante.

O Fórum de C&T reforçou a necessidade de recompor os quadros de pessoal das UP
afirmando que são muitos  os  riscos  de que a situação piore ainda mais,  dependendo das
medidas  que  se  adote  contra  a  segurança  financeira  dos  servidores,  que  possam levar  a
pedidos de aposentadorias em grande número; há instituições em que 60% dos quadros já
cumpriram critérios os legais. 

O secretário afirmou que não há previsão de contratações pelos próximos dois anos e
que o MCTIC estuda formas de mitigar os efeitos dessa dificuldade.  Torce para que a RA
tramite  rápido  para  que  logo  se  possa  trabalhar  no  sentido  de  suprir  as  deficiências  e
fortalecer os quadros de pessoal, demonstrando pouca ou nenhuma participação do MCTIC na
construção da proposta da reforma.

2- Instrução Normativa 02 – Controle de Ponto

O Fórum de  C&T expôs  que  as  inconsistências  dos  sistemas  de  controle  que  têm
causado injustos cortes salariais e que o limite de 44 horas anuais de licença para tratamento
de saúde tem sido aplicado de forma absolutista e injusta. A Coordenadora-Geral de Gestão
de Pessoas, Edna Amorim, afirmou que limite está ligado às licenças de acompanhamento e
que  não  há limite  para  licença  para tratamento  de  saúde.  Quanto  à  necessidade  afeta  a
tratamento continuado, enviou uma consulta à SGP/ME e aguarda resposta. Informou que o
MCTIC ainda não sistematizou os descontos, o que somente acontecerá em abril. Informado
sobre cortes salariais que já ocorrem na CNEN, o secretário solicitou à Edna Amorim que
verifique.
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3- Orientação Normativa 04 – Adicionais Laborais

O Fórum de C&T reclamou que enquanto se discuta mudanças no texto da ON 04 as
administrações  das  UP  sigam  aplicando  medidas  contra  os  direitos  dos  servidores.
Exemplificou com a solicitação, com prazo até o dia 20 de fevereiro de 2020, para que a
CNEN  apresente  listagem  dos  servidores  que  sofrerão  cortes  do  Adicional  de  Radiação
Ionizante. Solicitou que o Secretário cobre da CNEN a apresentação da proposta substitutiva,
conforme foi solicitado pela Conjur do MCTIC há mais de dois meses, para que assim se possa
encaminhar  ao  ME  o  quanto  antes.  O  Fórum  citou  o  grande  risco  de  que,  cortados  os
adicionais laborais de radiação ionizante e RX haja movimento de aposentadoria de até dois
terços dos quadros de pessoal, o que seria catastrófico para as UP.

O Secretário concordou e informou que cobrará o documento da CNEN. Este deverá
passar novamente pelo crivo da Conjur e depois ser encaminhado.

4- Reestruturação das UP

O secretário afirmou que o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos – CGEE segue
trabalhando nos estudos e que pretende termina-los este ano. 

5-  Bolsas PCI

Após a saída do Secretário Adjunto Carlos Alberto Flora Baptistucci,  o Secretário de
Unidades  Vinculadas,  Gerson  Nogueira  Machado  de  Oliveira afirmou  que,  apesar  das
dificuldades em executar recursos no ano passado, conseguiu para 2020 um montante de R$
47 milhões para bolsas PCI, que já foram distribuídas entre as instituições.

Afirmou que R$ 10 milhões serão destinados a novos projetos em áreas prioritárias,
que serão oportunamente divulgadas através de portaria específica.

Sobre a possibilidade de recursos para custeio, isto não está certo, depende do CNPq. 

6- Colaborador Voluntário

O Fórum de C&T informou ao SUV sobre a importância da atuação dos colaboradores
voluntários como forma de mitigar a dificuldade de contratação. Informou que muitos gestores
não encontram segurança jurídica regular esta atividade nas UP. Solicitou que a questão seja
devidamente  regulamentada  e  orientada.  O  secretário  solicitou  que  Edna  Amorin  que
encaminhe o assunto.

7- Reestruturação da CNEN

O Secretário afirmou que ele está pessoalmente tratando da reestruturação da CNEN e
concordou em abrir agenda para tratar do assunto. Ficou como indicativo de data a ocasião
da próxima ida do Fórum de C&T a Brasília, contra solicitação.

8- Reunião ampliada da Iniciativa para Ciência e Tecnologia no Parlamento.ICTP.br, na 
sede da SBPC Brasilia.

No dia 05/02 o Forum esteve presente em reunião na sede de Brasilia da SBPC, convocada pela
ICTP.br, estando presentes A SBPC , na figura de seu Presidente, a ABC, a ICTP.br, com o Dr.
Celso  Pancera,  ,  CNI-MEI,  IOC-Fio  Cruz,  AFIN-FINEP,  ANPG,  SINDCT,  FÓRUM
NACIONAL de C&T, SINDGCT e PROIFES.
Duas linhas de discussão foram apresentadas: Fundos setoriais e reforma administrativa.
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Nos dois assuntos foram tirados dois grupos para colher material , compilar dados e apresentar
ao grupo. Cabe ressaltar que a CNI só permaneceu quanto ao primeiro item, o que é natural e
foi  correta a postura destes representantes.
Várias propostas de lutas em defesa dos fundos setoriais, da FINEP e de defesa destes pontos e
seus desdobramentos que eles trazem foram alinhavados.
O grupo,  após  a  saída  natural  da  CNI-MEI,  passou a  discutir  a  situação  política  atual  da
reforma administrativa que o governo Bolsonaro/Paulo PARASITA Guedes e tudo que ela,
maldosamente traz em seu bojo.
A luta se dará no congresso, e contatos com parlamentares é fundamental.
No dia 11 de fevereiro haverá audiência pública no senado onde a SBPC terá assento e estes
temas serão forcosamente apresentados , quer queira a mesa ou não.
O  FÓRUM  DE  C7T  ESTARA  PRESENTE  COM  PELO  MENOS  DOIS
REPRESENTANTES.

 
Ivanil Elisiário Barbosa – Relator 
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ANEXO 1 – Convocatória de próxima reunião

São José dos Campos, 10 de fevereiro de 2020

CONVOCATÓRIA PARA PRÓXIMA REUNIÃO DO FÓRUM DE C&T

Em conformidade com o calendário aprovado para o presente exercício,  o Fórum de

C&T convoca as entidades associativas sindicais para reunião ordinária do coletivo, dias 03 e

04 de março de 2020. A pauta será construída pelo coletivo das lideranças, na Sede da ASCT –

Brasília/DF.

Para otimização das viagens, solicitamos que as entidades procurem chegar em horário que

permita andamento ainda ao final da manha do primeiro dia e que as passagens de volta, sejam

marcadas de modo a permitir bom aproveitamento de parte da tarde deste segundo dia. Tudo

isso  dentro  do  possível  devido  aos  horários  dos  voos.  As  entidades  que  não  puderem

comparecer pedimos que assinalem a impossibilidade do comparecimento.

Secretaria do Fórum de C&T
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