
O Futuro do INMETRO...

e o nosso futuro no INMETRO



Por solicitação de sindicalizados, preocupados com o futuro 

da nossa instituição em consequência dos desdobramentos da  

alteração da atual estrutura (EM TODOS OS SENTIDOS),  a partir de 

informes feitos pelos diretores do Instituto, por meios de 

comunicação (mídia) e comunicados oficiais da presidente do 

INMETRO, através de comunica e do “como vamos”



Pauta da 5ª Reunião do Fórum de  Metrologia Legal

 Informes do ASMETRO-SN

 Novas diretrizes para a Metrologia Legal do Brasil

 Contribuições dos participantes da 4ª reunião



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

Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária do ASMETRO-SN

De acordo com o Estatuto do ASMETRO-SN ficam, os sindicalizados, convocados para participarem da Assembleia Geral Extraordinária do Sindicato 
Nacional dos Servidores de Metrologia, Normalização e Qualidade que se encontra aberta

Data: 16 de setembro de 2019 (segunda-feira)
Local: Auditório do Prédio 06 do Campus Armênio Lobo da Cunha Filho em Xerém – Duque de Caxias, RJ.
Horários: 13h 30min em primeira convocação e 14h em segunda e definitiva convocação.
Pauta da AGE
Pauta 
Informes
O Desmonte do Inmetro 
2.1 Mudanças estruturais apresentadas na Dimel, Dimci e Dimav
2.2 Extinção dos laboratórios de metrologia do Inmetro 
2.3 Extinção dos FG e DAS 1 e 2 
2.4 Certificação Digital 
2.5 Nova Regulamentação
2.6 Selo do Inmetro2.7 Registro de produtos e serviços

“O futuro do Inmetro e o nosso futuro no Inmetro”

Duque de Caxias, 02 de setembro de 2019.  

Sérgio Ballerini  - Presidente do ASMETRO-SN



1. O objetivo da AGE é trazer aos sindicalizados dados sobre as ações do

governo que afetam nosso instituto;

2. Os debates são realizados a partir das informações OFICIAIS já divulgadas

pelo INMETRO anteriormente a esta Assembléia, portanto, esclarecimentos

sobre o modelo JÁ FORAM DADAS PELA ADMINISTRAÇÃO;

3. Apenas sindicalizados tem direito a voto;

4. As intervenções, quando franqueadas, limitam-se a 2 minutos por

pessoa;



Informes





Prestação de Contas

Saldo em 16 de setembro de 2019

R$ 112.203,10



Lucro Social

Nos dias, 3 e 4 de setembro, o ASMETRO-SN 

promoveu a V oficina de Lucro Social



Hipóteses formuladas

Hipótese I:  A DIMAV auxilia na redução dos 

custos da máquina pública por meio da     

produção de MRC de drogas de abuso



Hipótese II: “o Labio auxilia na prevenção de 

prejuízos associados a processos 

biotecnológicos por meio da oferta de ensaios 

de autenticidade e detecção de micoplasmas

em culturas celulares e seus insumos.”

Hipóteses formuladas



O Lucro Social calculado pela Dimav, Dimel e 

Dimci já supera os R$ 5 Bilhões para os anos de 

2016 e 2017.  

Resultados Preliminares



Reforma 
da 

Previdência



PEC 06/19 – A Nova Previdência

• Alíquota Previdenciária como no IR

• Alíquota de contribuição no IR: Unificadas

• Pensão por morte

• Regras de transição

• Tempo de contribuição

• Transição dos servidores

• Valor do benefício



O Desmonte do Inmetro 

2.1 Mudanças estruturais apresentadas na Dimel, Dimci e Dimav

2.2 Extinção dos laboratórios de metrologia do Inmetro 

2.3 Extinção dos FG e DAS 1 e 2 

2.4 Certificação Digital 

2.5 Nova Regulamentação

2.6 Selo do Inmetro

2.7 Registro de produtos e serviços

Pauta da AGE



Esclarecimento da 
PRESIDENTE 

sobre a Assembleia do 
Asmetro-SN



Esclarecimento da presidente: Assembleia do Asmetro-SN

Sobre itens pautados na convocação da Assembleia Geral Extraordinária do Asmetro-SN, tenho a comentar que não há qualquer
plano de desmonte do Inmetro. Ao contrário, a intenção e toda linha de trabalho que vimos adotando é para o fortalecimento da
Instituição e do seu maior patrimônio que é a marca Inmetro, reconhecida pela competência técnica e certificado de confiança.

Para isso estamos focando nossas ações nos pilares fundamentais das atividades:
- Metrologia cientifica e industrial: nossa origem e coração da instituição, princípio da exatidão e rastreabilidade;
- Regulação: para organizar a justa concorrência de produtos, nas suas características fundamentais, no mercado local e global;
- Supervisão de mercado (pré e pós): para garantir qualidade e segurança dos produtos de uso e consumo nos mercados;
- Acreditação: viabilizar a certificação de produtos atestando suas características de qualidade e segurança em consonância
técnica;
- Articulação internacional: para garantir mercado internacional com justa concorrência.



Portanto:

- Mudança de estrutura organizacional será feita atendendo aos pilares acima;
- Remuneração compatível com estrutura organizacional demanda FG e DAS;
- Laboratórios serão mantidos, valorizados e expandidos. Não existe metrologia sem laboratórios de qualquer natureza;
- Certificado digital é ferramenta de garantia de lisura na fonte. O Inmetro está se tornando Autoridade Certificadora Normativa 
para “coisas” junto ao ITI (Instituto Nacional de Tecnologia da Informação), fornecedor da chave raiz. Únicos responsáveis por 
essa gestão. À semelhança da Receita Federal, que fornece CPF e CNPJ, o Inmetro repete a segurança e confiabilidade junto ao 
ITI;
- Revisão do nosso estoque regulatório, bem com novo modelo para regular, é fundamental no mundo de mudanças 
exponenciais que estamos vivendo. Contribuições construtivas serão sempre muito bem vindas;
- Assim como revitalizar é a regra do dia, o selo do Inmetro também precisa evoluir e adotar multiformas: impresso, digital, etc.

Reforço que todas as ações empreendidas por essa administração têm sido pautadas pela transparência e valorização do 
servidores dessa autarquia.

Angela Flôres Furtado - Presidente do Inmetro  11/09/2019



Como vamos?



O que foi repassado aos servidores 

por FONTE OFICIAL



“Fim da Dimel”;



Extinção dos FG e DAS 1 e 2 

Presidência

Diretorias

Coordenações



Atuação transversal de todos os servidores lotados na  

“DIMCI/DIMAV/DIMEL” reportando-se a coordenadores;

Processos

Processo 1

Processo 9

Processo 4

*  1 * 2 * 3 * 4

*  = Diretoria ou 
coordenação

Serviços de infraestrutura (TI, engenharia, 
manutenção , dentre outros)



DMTIC subordinada a CTINF;

DIMCI DIRETORIA X

CTINF

DMTIC



Novo Modelo Regulatório  apresentado na  FIRJAN



Novo Modelo Regulatório  apresentado na  FIESP



Novo Modelo Regulatório  apresentado na  FIESP



Novo Modelo Regulatório  



Sabem qual a impressão que 

se tem neste processo? 





Além disso...

I. Custeio da folha de pagamento dos servidores da Fonte 100 para Fonte 174



Fonte: 

https://www.camara.leg.br/internet/comissao/index/mista/orca/or

camento/OR2020/proposta/proposta.pdf

FISCAL SEGURIDADE SOCIAL TOTAL



O que significa isto?



Fonte 100 

Concentra os recursos que podem ser empregados livremente 

pelo Executivo, pois não têm vinculação específica. A 

arrecadação de impostos está contemplada dentro dessa fonte. A 

remuneração  dos servidores do executivo está atualmente 

alocada nesta Fonte



Fonte 174 

Fonte destinada a Taxas e Multas pelo Exercício do 

Poder de Polícia e Multas Provenientes de Processos 

Judiciais. Inclui-se a 

Taxa de Serviços Metrológicos (11212300)





Simplificando:

Se considerados os estudos pra alteração da 

forma de controle previstos no processo SEI 

52600.005783/2019-71, a arrecadação do 

Inmetro cairá pelo menos R$ 12 milhões por ano, 

de acordo com os Estudos anexados ao processo.



Alguns dos principais Gastos do INMETRO

 Anuidades (BIPM, OIML, ...)

 Bolsistas;

 Luz, água e Telefone;

 Obras – infraestrutura

 Remuneração (salário base + GQDI + ...)

 Terceirizados (administrativos, limpeza, 

manutenção, parques e jardins);

 Transporte (viaturas e ônibus)

 Viagens (nacionais e internacionais);



Análise  
de Risco

Estratégico 

Econômico

Imagem
Legal

Social

Onde estão os 
estudos das 

análises  dos  riscos  
da implantação  do 

novo modelo?

Pergunta que não quer calar:



Proposta: Medida cautelar para impedir que as 

gratificações sejam diminuidas



Próximos passos



Proposta: Asmetro-SN solicitar a presidência a 

apresentação de esclarecimentos com relação as 

mudanças expostas  




