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 RELATÓRIO 06/2019                      05/07/2019 

Local: ASCT 

Data: 02 e 03 de julho de 2019 

 

ENTIDADES PRESENTES:  AFINCA, ASCON-RJ, ASSEC-MG, ASSEC-PC-GO, SINDCT e 

SINDSEP-PE 

 

1 – Reunião com a SEXEC/MCTIC 

O Fórum de C&T foi recebido pelo subsecretário Carlos Alberto Batistucci, com quem discutiu 

a seguinte pauta. 

ON 04 

O Subsecretário avaliou que não há disposição da equipe do Ministério da Economia em 

retornar a discussão da ON 04. O Fórum de C&T informou que já há mais de um mês enviou à 

presidência da CNEN proposta de modificação da ON 04 e questionou se a mesma já havia sido 

encaminhada ao MCTIC. O Subsecretário afirmou que não, mas em seguida o Sr. Ezequiel Teixeira, da 

CGGP/MCTIC informou que recebeu mensagem da CNEN contendo parecer técnico da Procuradoria 

da entidade. O Fórum de C&T solicitou cópia dos documentos. Depois, na reunião de avaliação, 

percebeu-se que a secretaria do Fórum de C&T já os havia recebido. 

O Subsecretário afirmou que pretendia ter o documento (proposta de modificação da ON 04) no 

final de maio, que é preciso apressar as coisas e ficou de cobrar posicionamento do presidente da 

CNEN, Brigadeiro Paulo Roberto Pertusi. O Fórum de C&T solicitou ser informado quando isto 

acontecesse. Ezequiel informou que o sistema SEI indica que o processo ainda está na CNEN. 

O Fórum de C&T solicitou que o Subsecretário cobre o envio da proposta consolidada da 

CNEN, para que se possa dar os encaminhamentos. 

IN 02  

O representante da CGP/MCTIC, Ezequiel Teixeira, apresentou conteúdo parcial de minuta de 

uma portaria ministerial que poderia atender às especificidades funcionais dos órgãos, como plantões, 

trabalhos fora das sedes e dispensa de controle de ponto para tecnologistas e pesquisadores. Afirmou 

que o assunto já tinha sido analisado pela jurídica, que já emitiu parecer. 

O Fórum de C&T solicitou cópias dos documentos, para avaliação do coletivo.  

Ainda sobre o assunto, o Subsecretário informou que o MCTIC está adotando o sistema de 

controle de ponto do SIGEPE, que é disponibilizado para uso em toda a administração pública federal. 

Segundo ele, o sistema permite banco de horas e plantões. 

Contratações nos Instituições 

O Subsecretário afirmou que não tem expectativa de contratações, não obstante os esforços do 

ministro. Também afirmou que tem esperança de que possa haver recuperação de orçamento 

contingenciado, na medida em que melhorem as contas do governo. Lembrou que o ministro conseguiu 

reverter o contingenciamento de orçamentos dos institutos e que o ministro está tratando dos assuntos 

do MCTIC direto com o presidente, que estaria sensibilizado. 

FNDCT 

O Fórum de C&T solicitou ao Subsecretário que articule para que o FNDCT seja transformado 

em fundo financeiro, para preservar seus recursos e desvios destes de sua finalidade, não ser mais 

contingenciado como atualmente. Ele concordou que esta seria a melhor opção, mas enxerga 

dificuldades junto à equipe econômica quanto à implantação.  

mailto:ivanilsindct@gmail.com


 Fórum Nacional das Entidades Representativas das Carreiras de C&T 

____________________________________________________________________________________________ 

Secretaria do Fórum Nacional das Entidades Representativas das Carreiras de C&T        2/13 
Ivanil Elisiário Barbosa - CEL:12- 99781-1674 - ivanilsindct@gmail.com 

Rua Santa Clara 432, São José dos Campos - SP - Tel. (12) 3941-6655 

Afirmou que atualmente o principal problema é a reserva de contingência de 60% do fundo, ou 

seja, recurso que nem chega a compor o orçamento, que nenhum fundo chega a ser disponibilizado 

integralmente por falta de espaço orçamentário. Também considera a exigência de remuneração da 

TRLP nos financiamentos do FNDCT e que luta para derrubar esta exigência. 

O Fórum de C&T reclamou que não tem representantes dos servidores da C&T na composição 

do Conselho Diretor do FNDCT, como prevê lei específica (Lei 11.22344) Ele solicitou que o Fórum de 

C&T informe quem atualmente ocupa esta representação.  

Fatiamento da CNEN 

O Fórum de C&T informou que continuam os rumores de que será criada uma agência 

regulamentação da área nuclear e que haveria privatização da produção de radiofármacos. O 

Subsecretário negou conhecer o assunto, mas afirmou que buscará informações.  

Outros Informes 

O Subsecretário informou que projeto do ex-deputado Celso Pansera, ainda sob a chancela da 

deputada Bruna Furlan prevê preservação do FNDCT na PLDO, incluindo, no Anexo IV, a isenção da 

C&T dos programas de contingenciamento orçamentário. Citou ainda projeto que prevê a destinação de 

20% do Fundo Social do Pré-Sal para financiar a C&T. 

Avaliação e deliberações 

O Fórum de C&T avaliou a mensagem do Gabinete da CNEN, que assinalou inconsistências da 

proposta do Fórum de C&T com a dela própria, enviadas em 2017 e 2018. A CNEN manteve a sua 

proposta e enviou parecer anexo da sua Procuradoria. O coletivo entendeu, a princípio, que a proposta 

da CNEN atende à questão da exposição a radiação ionizante, mas não acolhe às necessidades das 

operações com Raios-X.  

O Fórum de C&T solicitou que o Célio Leal coordene os técnicos especialistas para identificar 

as inconsistências citadas pela CNEN, bem como o parecer da sua Procuradoria, a fim de orientar 

posicionamento do Fórum de C&T frente à SEXEC do MCTIC. 

Lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da C&T 

Aconteceu o lançamento da Frente Parlamentar Mista em Defesa da C&T no dia 3 de julho, no 

Salão Nobre do Senado. Compuseram a mesa do evento: o Ministro Marcos Cesar Pontes; o Senador 

Izalci Lucas, Presidente; o Deputado Felipe Lupi, Vice-presidente; o Presidente da Comissão de C&T 

da Câmara, Deputado Félix Mendonça Jr.; e o Presidente da Comissão de C&T do Senado, Senador 

Vanderlan Cardoso. 

Durante os discursos foi informado o agendamento de audiência pública na Comissão de C&T 

do Senado, que tratará da necessidade urgente de recomposição dos quadros das instituições das 

Carreiras de Ciência e Tecnologia e seus orçamentos, conforme Ofício Convite nº 28/2019 - CCT e 

Requerimento nº 20/2019 – CCT O evento acontecerá no dia 17 de julho, quarta-feira, às 10h, no 

Senado Federal, Anexo II, Ala Senador Alexandre Costa, Plenário 15. 

Anexo: Convocatória de próxima reunião 

 

Ivanil Elisiário Barbosa – Relator 
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ANEXO 1 – Convocatória de próxima reunião 
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São José dos Campos, 17 de maio de 2019 

 

 

CONVOCATÓRIAS PARA PRÓXIMA REUNIÃO DO FÓRUM DE C&T 

 O Fórum de C&T convoca as entidades associativas sindicais para reunião do coletivo 

nos dias: 

17 de julho de 2019 

Local: Senado Federal, Anexo II, Ala Senador Alexandre Costa, Plenário 15 

Pauta: Audiência Pública destinada a debater a necessidade urgente de recomposição dos 

quadros das Instituições das Carreiras de Ciência e Tecnologia e seus orçamentos, conforme Ofício 

Convite nº 28/2019 – CCT e Requerimento nº 20/2019 – CCT. 

 

06 e 07 de agosto de 2019 

 

Pauta: 

1. Informes das entidades; 

2. Diligências ao Congresso Nacional em busca de apoio parlamentar; 

3. ON 4 e os cortes dos adicionais ocupacionais; 

4. Outras matérias apresentadas pelas entidades. 

 

 

 

 

Presidente do SindCT – Secretaria do Fórum de C&T 
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