Fórum Nacional das Entidades Representativas da Carreira de C&T
RELATÓRIO 12/2016

31/08/2016

Local: Sede da ASCT
Data: 30 e 31 de agosto de 2016
ENTIDADES PRESENTES: AFINCA, APOSEN, ASCAPES, ASCON-DF, ASCON-RJ, ASCT
ASSEC-MG, ASSINT e SINDCT
ATIVIDADES
1) Gratificações
1.1) Incorporação da GDACT aos proventos da aposentadoria

A ASSINT indagou sobre dúvidas que ainda incomodam a respeito da GDACT, dada
a permanência do Inciso I do Artigo 87 da Lei 13.324, quanto à opção de incorporação aos
proventos da aposentadoria.
O Fórum de C&T se expressou com clareza sobre a orientação que deve ser
amplamente difundida e orientada: não deve haver, em hipótese nenhuma, a opção pela
incorporação da GDACT aos proventos da aposentadoria, porque esta incorporação já existe
em nossa carreira. A MP 2.229-43 deixa clara esta questão no seu Artigo 59, das Disposições
Transitórias, em que estabelece o direito e a forma de cálculo naquele momento.
Ficou decidido que o Fórum publicará nota orientativa sobre o assunto, que apoie as
representações nos encaminhamentos à base.
1.2) Perda da GDACT por cessão a outro órgão

Foi informado caso de perda da GDACT, por entendimento do RH do MCTI, por
servidor cedido a outro órgão, mesmo que pertencente ao Plano de Carreiras para a área de
Ciência e Tecnologia, da Lei 8.691/93. O assunto ficou de ser estudado para posterior
tratamento no próximo momento oportuno. A ideia é produzir nota orientativa e encaminhála à CIPC.
2) Reestruturação do MCTI

A ASCT teceu argumentações sobre a necessidade de o Fórum de C&T atuar
firmemente quanto a reestruturação do MCTI. Afirmou que estão sendo tomadas medidas que
distorcem, pioram a estrutura administrativa e acusou falta de critérios assertivos nas
definições de DAS e FCPE, que não estão apoiadas com deveriam em visão técnica e
estratégica quanto a importância estrutural para a condução dos processos de apoio e fomento
da atividade científica tecnológica. Exemplificou caso de desbalanceamento, que prestigia
atividade de cunho político em detrimento da necessidade técnica e estratégica. Apresentou a
estruturação do MinC como um exemplo do que deve ser feito, em que os cargos são
especificados com critérios de acesso, resguardando os interesses da missão institucional.
O Fórum de C&T admite sua falta de alcance quanto a influenciar esta questão, que o
ideal seria que cada instituição representativa cuidasse de avaliar a reestruturação de seus
órgãos e buscasse formatar com requisitos adequados às DAS e FCPE aportados. A
sistematização destes trabalhos poderia compor proposta aos regimentos orgânicos, uma vez
que a nova estrutura já se encontra na Casa Civil para ser publicada.
______________________________________________________________________________________________________
Secretaria do Fórum Nacional das Entidades Representativas da Carreira de C&T
1/1
Ivanil Elisiário Barbosa - CEL:12- 99781-1674 - ivanilsindct@gmail.com
Rua Santa Clara 432, São José dos Campos - SP - Tel. (12) 3941-6655

Fórum Nacional das Entidades Representativas da Carreira de C&T
De concreto, o Fórum de C&T avaliou que é urgente que as instituições desempenhem
este trabalho nas suas áreas de representação associativa e sindical. Foi entendido como mais
urgentes as relações com a estrutura central, alvo da representação da ASCT pelos motivos de
maior sensibilidade, com assuntos que impactam toda a estrutura do MCTI, aí incluídas as
Unidades de Pesquisa e os Órgãos de assessoramento. As questões poderão ser apresentadas
ao Fórum de C&T que as discutirá e apoiará, defendendo as propostas apresentadas e
encaminhando-as de forma apropriada.
3) Reunião com a Condsef – construção de mobilização nacional

O Fórum de C&T se reuniu com o Secretário-Geral da Condsef, Sérgio Ronaldo, a fim
de se informar sobre a mobilização nacional dos servidores públicos federais em torno da
agenda próxima de assuntos extremamente perigosos, com ataques a direitos e estagnação do
setor público por 20 anos, alvo do PLP-257 e MP-241.
Sérgio Ronaldo informou sobre a última reunião da FONASEF, dia 30 de agosto e
destacou o entendimento da FONASEF de que é preciso articular ações conjuntas com as
centrais trabalhistas, que têm questões até mais prejudiciais e impactantes (como a
prevalência do acordo sobre a CLT).
O relatório da reunião (anexo) convoca caravanas e atividades em Brasília entre os
dias 12 e 14 de setembro.
O Fórum de C&T definiu que as entidades enviem caravanas para o dia 13 de
setembro, para a seguinte agenda: 7h00 – Café da Manhã; 9h00 – Concentração na Tenda da
Greve; - 10h00 – Marcha.
4) Seminário do Fórum de C&T

O Fórum de C&T deliberou que conduzirá seminário entre os dias 25 e 27 de outubro
de 2016. Ficou definido como indicativo de local a cidade de Recife, pendente de acolhimento
das entidades das carreiras de C&T ali presentes.
Deverá ser composta uma comissão organizadora, composta pela instituição
acolhedora, pela secretaria e por outras instituições que aportem para auxiliar a condução dos
trabalhos. A discussão da condução da temática levantada deve levar em consideração a
preferência por palestrantes locais disponíveis, no sentido de contenção de custos.
Foi proposto que outras entidades afins sejam convidadas a participar do evento IBGE, FIOCRUZ etc.
Tão cedo quanto possível, a secretaria do Fórum de C&T comporá a agenda do evento
e lhe dará publicidade a fim de coletar colaborações que encaminhem a sua forma final.
Temática Prévia levantada como “brainstorming”:








Reforma da Previdência;
Dívida Pública;
Desmonte da C&T;
Marco Legal;
C&T e a Sociedade;
Reestruturação do MCTI;
Modelo de Gestão da FIOCRUZ;
 Finaciamento da C&T.
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5) Reunião com a SEXEC do MCTI(C)

Não houve a reunião por falta de agenda do secretário Elton Zacarias. A secretaria do
Fórum de C&T contatou, desde o dia 25 de agosto, a pessoa responsável, argumentando que
esta reunião tinha sido negociada com o secretário no dia 17 de agosto, quando ocorreu
reunião emergencial devido a erro de lançamentos da folha de pagamento de agosto. Por fim,
a secretaria do fórum recebeu, na tarde do dia 31, proposta de reunião às 18h00 do mesmo
dia, o que foi
Deliberações

Preparar nota orientativa sobre o GDACT (incorporação), que apoie as representações
nos encaminhamentos à base.
Preparar nota orientativa sobre GDACT para servidores cedidos dentro da estrutura
do Plano de Carreiras da C&T.
Coordenar caravanas da C&T para Brasília no dia 13 de setembro.
Coordenar a preparação do Seminário do Fórum.
Reagendar reunião com a SEXEC do MCTI(C)
CONVOCATÓRIA
O Fórum voltará a se reunir em 13 e 14 de setembro de 2016.
Local: Sede da ASCT
Pauta preferencial: participar de manifestações contra PLP-257 e MP-241.

Ivanil Elisiário Barbosa - Relator
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