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RELATÓRIO 08/2016                      13/07/2016 

 

Local: Sede da ASCT 

Data: 12 e 13 de julho de 2016 

 

ENTIDADES PRESENTES: AFINCA, ASCAPES, ASPAN-MG, ASSEC-MG, ASSINT e 

SINDCT. 

ATIVIDADES  

 

Tramitação do PLC-33 

Articulando no Senado Federal apoio a emendas ao PLC-33, referentes a ataques à GDACT e 

à GQ, o Fórum de C&T conseguiu que a Senadora Vanessa Grazziotin apresentasse duas emendas 

(Anexas) na sessão da Comissão de Assuntos Econômicos. Entretanto, as emendas foram rejeitadas 

pelo relator, Senador Welington Fagundes, o que foi acatado na votação que se seguiu. 

Após a votação, ciente de que o PLC seria votado em sessão plenária, o Fórum articulou a 

apresentação de destaques, ao mesmo tempo em que acionou a liderança do governo – Senador Aloísio 

Nunes, sobre o objeto dos assuntos e sobre os desdobramentos nefastos que causariam. Foi alegado 

que se tratavam de Emendas de Redação, que não remeteriam o PLC de volta à Câmara. Houve 

compromisso de aprovação, mas na plenária ocorreu votação em bloco, sem votação de destaques.  

 

Justificativa da SRT/MPOG 

 O Fórum de C&T havia relatado estes erros à Coordenação-Geral de Negociação e Relações 

Sindicais – CGNES – Secretaria de Relações do Trabalho do MPOG), que os reconheceu e declarou 

que providenciaria os expedientes para solucioná-los. A CGNES/SRT geraria relatórios de todas as 

irregularidades dos vários PLC, referentes aos reajustes de todo o serviço público e a Assessoria 

Parlamentar – ASPAR os despacharia com os senadores relatores.  

 O Fórum de C&T aceitou este encaminhamento, mas também empreendeu ação parlamentar: 

conseguiu que a Senadora Vanessa Grazziotin a apresentação de duas emendas de redação, que 

entretanto, não foram acolhidas pelo Senador Welington Fagundes.  

 Concluímos, portanto, que houve falha no processo interventor da CGNES/SRT. 

 Contatada, a CGNES se limitou a demonstrar indignação, sem no entanto apontar quais seriam 

as providências que tomaria para consertar a situação, não apresenta no momento nenhuma proposta 

ou estratégia para a solução do problema. 

 

Reunião com a SEXEC do MCTI 

 O Fórum de C&T foi recebido pelo Secretário Executivo do MCTI, Elton Zacarias, a quem 

entregou documento endereçado ao ministro Kassab, que relata os acontecimentos e solicita 

intervenção junto ao MPOG a fim de evitar que mais de oito mil servidores de nível intermediário 

tenham a GQ cortada, o que representaria uma perda de metade dos rendimentos. (Anexo) 

 Em relação à GDACT, informamos que ainda é possível pacificar a questão, orientando o veto 

ao Insiso I do Artigo 87 e que o MCTIC deve fazer expediente junto ao MPOG, para que este atue 

junto à Casa Civil.  

 O secretário declarou que estudará junto aos assessores do ministério quais poderiam ser as 

ações a tomar. Consultando por telefone um assessor jurídico, Anderson, este teria lhe sugerido a 

possibilidade de encaminhar as mudanças nos PLC que ainda não tramitaram no Senado.  

 Foi solicitado ao secretário que informe sobre qualquer encaminhamento. 
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Solicitação de reunião com o MPOG 

 O Fórum de C&T encaminhou, através da Condsef, solicitação de reunião com a SRT, a fim de 

discutir estas questões. foi recebido pelo Secretário Executivo do MCTI, Elton Zacarias, a quem 

relatou os acontecimentos e solicitou intervenção junto ao MPOG a fim de evitar que mais de oito mil 

servidores de nível intermediário tenham a GQ cortada, o que representaria uma perda de metade dos 

rendimentos. (anexo) 

 

Próxima Reunião do Fórum 

Dias 20 e 21 de julho de 2016, conforme convocatória anexa. 

 

ANEXOS 

Emendas apresentadas pela Senadora Vanessa Grazziotin na CAE 

Documento ao Ministro Kassab; 

Documento à Condsef – solicita reunião com o MPOG 

Convocatória da próxima reunião do Fórum – dias 20 e 21 de julho de 2016. 
 

 

 

 

__________________________________________ 

Ivanil Elisiário Barbosa - Relator 
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Brasília, 12 de julho de 2016. 

Senhor Sérgio Ronaldo - Secretário-Geral  

Confederação dos Trabalhadores do Serviço Público Federal - CONDSEF. 

Assunto: Reunião emergencial com o MPOG 

 

Prezado Senhor 

 

O Fórum das Entidades Sindicais de C&T, comunicou hoje à SESEC do MCTIC a situação de 

insegurança jurídica a que serão submetidos os servidores das Carreiras de C&T, em decorrência da 

votação em plenário do PLC-33 ocorrida ontem no Senado Federal. 

1) Do ataque à GDACT 

Os artigos 87 a 89, o PLC-33 submetem a categoria à incorporação da GDACT aos proventos 

de aposentadoria, de forma escalonada: 67% em 2017; 84% em 2018; e 100% em 2019. Ora, na mesa 

negocial de 2015, ao apresentar proposta neste sentido, a SRT/MPOG foi informada que os servidores 

já têm direito adquirido à integralidade da GDACT desde a sua criação (pela MP 2.229-43) em 2001, 

Após constatar a veridicidade da informação a SRT atendeu à solicitação de retirada desta proposta e 

lavrou o Termo de Acordo 12/2015. 

2) Do ataque à GQ 

O Anexo XLVI do PL-33 apresenta as três tabelas referentes à evolução dos valores da GQ. A 

Tabela I, que apresenta os valores da gratificação até julho de 2016 já erra no título da  tabela ao se 

referir apenas aos Assistentes de C&T. Entretanto, inclui a classe do Técnicos no corpo da tabela. As 

Tabelas II e III, referentes respectivamente aos valores a partir de agosto de 2016 e janeiro de 2017, 

omitiram os Técnicos. A consequência é mais grave do que apenas impedir o reajuste da GQ, mas de 

impedir o seu pagamento integral, uma vez que as tabelas são substitutivas das anteriores que 

regulavam os valores. 

 O Fórum de C&T relatou estes erros à Coordenação-Geral de Negociação e Relações Sindicais 

– CGNES – Secretaria de Relações do Trabalho do MPOG) – que os reconheceu e declarou que 

providenciaria os expedientes para solucioná-los, o que não aconteceu. 

 Solicitamos a sua intervenção junto ao MPOG para que o Fórum de C&T possa ser recebido 

em caráter de urgência a fim de cobrar providências que possam evitar danos aos servidores, e 

comoção às carreiras. Ainda é possível negociar veto ao Insiso I do Artigo 87, o que pacificaria pelo 

menos este assunto. 

Saudações Sindicais, 
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Brasília, 13 de Julho de 2016 

 

Excelentíssimo Senhor 

Dr. Gilberto Kassab 

Ministro de Estado em exercício da Ciência, Tecnologia e Inovação. 

 

Senhor Ministro, 

O Fórum de C&T, que congrega as entidades representativas dos servidores dos 

diferentes órgãos de diferentes ministérios, que desenvolvem a Ciência e Tecnologia no país, 

vem informá-lo da situação de insegurança jurídica a que se sujeitarão os servidores das 

Carreiras, em decorrência da votação em plenário do PLC-33 ocorrida ontem no Senado 

Federal. 

As irregularidades observadas pelo Fórum de C&T dizem respeito à Gratificação de 

Desempenho em Atividade de Ciência e Tecnologia – GDACT, que recebem todos os 

servidores; e à Gratificação de Qualificação, paga aos servidores de nível intermediário, da 

classe dos Técnicos. 

Nos artigos 87 a 89, o PLC-33 submete a categoria à incorporação da GDACT aos 

proventos de aposentadoria, de forma escalonada: 67% em janeiro de 2017; 84% em janeiro 

de 2018; e 100% em janeiro de 2019. Ocorre que as Carreiras de C&T já têm direito 

adquirido à integralidade da GDACT desde a sua criação (pela MP 2.229-43) em 2001.  

O Anexo XLVI do PL-33 apresenta as três tabelas referentes à evolução dos valores da 

GQ. A Tabela I, que apresenta os valores da gratificação até julho de 2016 não apresenta 

problemas, incluindo na primeira coluna as classes dos Assistentes de C&T e dos Técnicos. 

Entretanto, as Tabelas II e III omitiram os Técnicos. A consequência é mais grave do que 

apenas impedir o reajuste da GQ, mas de impedir o seu pagamento integral, uma vez que as 

tabelas são substitutivas das anteriores que regulavam os valores. 

 O Fórum de C&T relatou estes erros à Coordenação-Geral de Negociação e Relações 

Sindicais – CGNES – Secretaria de Relações do Trabalho do MPOG) –  que os reconheceu e 

declarou que providenciaria os expedientes para solucioná-los. A CGNES/SRT geraria 

relatórios de todas as irregularidades dos vários PLC, referentes aos reajustes de todo o 

serviço público e a Assessoria Parlamentar – ASPAR os despacharia com os senadores 

relatores. O Fórum de C&T aceitou este encaminhamento, mas também empreendeu ação 

parlamentar: conseguiu que a Senadora Vanessa Grazziotin a apresentação de duas emendas 

de redação, que entretanto, não foram acolhidas pelo Senador Welington Fagundes. 

Concluímos, portanto, que houve falha no processo interventor da CGNES/SRT. 

 Por fim, solicitamos a intervenção do MCTIC a fim de evitar que mais de oito mil 
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servidores das carreiras de C&T sejam enormemente prejudicados, uma vez que a GQ 

representa quase a metade dos rendimentos destes trabalhadores. 

 Em relação à GDACT, o MCTIC deve fazer expediente junto ao MPOG, para que este 

atue junto à Casa Civil, orientando o veto ao Insiso I do Artigo 87, o que pacificaria pelo 

menos este assunto. 

 Esperamos a sensibilização do MCTIC e a sua urgente intervenção, imprescindível 

para os encaminhamentos necessários, uma vez que a CGNES/SRT não apresenta no 

momento nenhuma proposta ou estratégia para a solução do problema. 

 

 

Atenciosamente 

 

 

_________________________________________________ 

Fórum de C&T – Secretaria Executiva 
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