Sindicato Nacional dos Servidores de Metrologia, Normalização e Qualidade
ASMETRO-SN
Avenida Nossa Senhora das Graças nº 50, Prédio 32 Bloco II.
CEP 25250-020 Vila Operária – Duque de Caxias, Rio de Janeiro.
CNPJ 29410339/0001-48

Ata da Assembleia Geral Extraordinária do ASMETRO-SN do dia 18/06/2018

No dia 18 de junho de 2018 no auditório do prédio 06 do Campus de Xerém do Inmetro, de acordo
com o Edital de Convocação, realizou-se a continuidade da Assembléia Geral Extraordinária dos
sindicalizados do Sindicato dos Servidores de Metrologia, Normalização e Qualidade - ASMETRO-SN,
em conformidade com o Estatuto do ASMETRO-SN. A AGE teve início às 14h30min em segunda
convocação, presidida por Sérgio Ballerini e secretariada por Marcelo Nascimento. As presenças
foram registradas no livro de atas do ASMETRO-SN.
A pauta do edital de convocação da AGE foi apresentada pelo Presidente, e não houve contestação
da mesma pelos presentes.
O presidente iniciou, apresentando a pauta. Foram feitos os informes a seguir, passando
posteriormente a pauta objeto da AGE.
Informes:
1.1 Situação Financeira – Foi informado aos sindicalizados que em 18/06/2018 o saldo é de R$
39.316,28
1.2 Restaurometro – Até a data de hoje não há informações da administração do Inmetro sobre
a reativação do restaurante do Campus de Xerém, que se encontra há mais de 2 anos 6 meses
desativado.
1.3 Desconto da 1º Parcela do 13º Salário – A diretoria do sindicato informou que " conforme
o artigo 104 do Estatuto do Asmetro-SN, a gratificação natalina foi lançada na mensalidade de
junho de 2018.
1.4 Seguro Funeral – A diretoria do sindicato informou que a seguradora será a ALM Seguradora,
apólice º 001.5.02.000051, vigência a partir de 00 hs de 1 de junho de 2018 até às 00 hs de 01 de
junho de 2019. O segurado poderá entrar em contato: Central de atendimento (24 hs) através
dos tels. 0800-0562479 ou 0800- 5802351; Ouvidoria ( 9hs às 18 hs) através do tel. 08005802351; Registro de Sinistro, segunda a sexta, (8 hs e 30 min às 17 hs e 30 min), através do
tel. (021)3553-9999
1.5 Morosidade da Administração – foi reapresentado o tema de que ainda existem pendências
de algumas áreas da administração, em especial a COGEP do INMETRO quanto ao andamento de
processos administrativos e cumprimento de decisões judiciais objeto da AGE do dia 28/02/2018.
1.6 Atualização Cadastral – foi solicitado que todos os sindicalizados realizem a atualização
cadastral até o dia 30/06/2018 para: i) recebimento de precatórios das ações movidas pelo
Sintrasef 93,17% e 28%); ii) restituição da cobrança indevida do Imposto de Renda Pessoa Física;
iii) pagamento da incorporação de gratificação de desempenho dos servidores aposentados do
Inmetro; iv) pagamento de exercícios anteriores; v) concessão de promoção e progressão.
1.7 Concurso 2014 – Excedentes (Cadastro Reserva) – foram apresentadas as ações
realizadas pelo Asmetro-SN, pleiteando a inclusão dos Concursados Excedentes do Concurso 2014,
respeitando-se as limitações impostas pela legislação vigente.
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1.8 Judiciário-Pagamento Instrutória – Os interessados deverão contatar o Jurídico do
sindicato, para agendar reunião através dos telefones (021) 2679-9741; 2679-9232; 2679-9234.
1.9 Processo de Licitação dos Terceirizados – A Direção do Asmetro-SN, recebeu denúncia
perpetrada por servidor sindicalizado com alegações de “ilegalidades propostas ...no que tange a

concessão de Plano de Saúde e Plano Odontológico (INTEGRAIS) para os terceirizados, imposição
contida no TR e Minuta do Edital". Entretanto, devido ao fato de que o denunciante não estava na

Assembléia para explicar o ocorrido aos seus pares, o assunto não foi aprofundado na Assembléia,
restando somente a direção executiva do sindicato, atender o pedido de divulgação da denúncia,
solicitado pelo próprio denunciante em sua última frase do e-mail encaminhado em 12 de junho de
2018.
2. Pauta da AGE
2.1 Kit de Natal– a diretoria d o ASMETRO-SN, como ocorre todos os anos, solicitou que a
Assembléia deliberasse a respeito da entrega (ou não) do Kit de Natal no final do ano. A moção foi
proposta e aprovada pela AGE com apenas uma abstenção.
2.2 Planos de Saúde (UNIMED-Rio) – Foi relato o processo negocial do grupo gestor de saúde
suplementar, ASMETRO-SN a CVM e o INPI, com a operadora Unimed e com a administradora
IBBCA que resultou na redução do percentual de reajuste proposto inicialmente pela operadora de
18,06% para 11,90%. Este reajuste é o menor aplicado para os contratos coletivos da UnimedRio, para o exercício de 2018/29019. Foi também informado que as operadoras estão reajustando
os seus contratos em percentuais que oscilam de 14% a 21%. A diretoria apresentou o resultado
das negociações abrangendo últimos 10 anos:

Período
Julho/junho

Sinistralidade
Apurada

Reajuste
Solicitado

Reajuste
Praticado

2009
57,72
15,51
9,51
2010
68,09
14,20
9,97
2011
58,20
16,50
11,85
2012
55,63
13,30
7,00
2013
69,13
12,22
8,97
2014
69,97
16,28
11,90
2015
79,00
31,46
19,80
2016
75,00
27,58
19,00
2107
72,00
22,00
13,55
2018
64,00
18,06
11,90
O plano da ASSIM será reajustado em outubro, sendo que a negociação com a
Administradora e a Operadora inicia em julho.
2.3 Agência Reguladora – O ASMETRO-SN relatou o processo negocial que resultou na inclusão
de duas emendas aditivas ao substitutivo do relator do PL 6621/2018 apresentadas pelos
deputados Celso Russomanno (PRB) e Roberto de Lucena (PODE)

Acrescente-se o inciso XII ao art. 2° do Substitutivo apresentado ao Projeto de Lei
nº 6.621, de 2016, com a seguinte redação:
“Art. 2º ................................................................................. (...);
XII – INMETRO
Paralelamente os servidores Jorge Cruz e Marcos Aurélio Lima de Oliveira estão tratando na
Secretaria Executiva do MDIC a atualização das informações relativas ao Aviso Ministerial 84
com vistas a transformação do Inmetro em Agência Reguladora
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A diretoria executiva informou que vai a Brasília de 19 a 21 de junho para tratar dos interesses dos
seus servidores/sindicalizados
Finalizando as discussões do dia, foi encaminhada a proposta de manutenção desta AGE em aberto
o que foi aprovada por unanimidade. A AGE foi suspensa as 15h30min.

ASMETRO-SN 18 de junho de 2018.

Sérgio Ballerini
Presidente do ASMETRO-SN
Marcelo Nascimento Moreira da Silva
Diretor Jurídico e de Articulação do ASMETRO-SN
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