
Assembléia Geral 

03 de março de 2020







Pauta da AGO

Eleições ASMETRO-SN para o triênio 2021-2024

Prestação de Contas 2019

Kit de Natal 2020





Em observância ao disposto na Alínea h do artigo 19  e 

capítulo 5º seção 1 do estatuto do ASMETRO SN, serão 

realizadas eleições gerais para o conselho fiscal e 

diretoria executiva nacional  do  sindicato.

O ASMETRO-SN realizará Assembléia em agosto para 

divulgar o cronograma e demais providências para a 

eleição





Saldo em 31/12/2019:

R$ 116.434,44



https://asmetro.org.br/portalsn/2019/12/27/confia-asmetro-sn-promoveu-a-ultima-reuniao-do-exercicio-de-2019/



Janeiro Ata 002/2019 24 de abril 19

Fevereiro Ata 002/2019 24 de abril 19

Março Ata 002/2019 24 de abril 19

Abril Ata 003 /2019 25 de julho 19

Maio Ata 003 /2019 25 de julho 19

Junho Ata 003 /2019 25 de julho 19

Julho Ata 004/2019 06 de dezembro 19

Agosto Ata 004/2019 06 de dezembro 19

Setembro Ata 004/2019 06 de dezembro 19

Outubro Ata 004/2019 06 de dezembro 19

Novembro Ata 001/2020 30 de janeiro 20

Dezembro Ata 001/2020 30 de janeiro 20

Prestação de Contas





DELIBERAÇÃO

Ratificar as decisões do CONFIA 





Sobre a Distribuição

 Foram distribuídos 1.200 Kit’s em 08

cidades;

 O valor total dos Kit’s foi de R$

127.0801,30 pagos em 7 vezes,

incluído toda a logística



33 prêmios 

entregues



“Nosso intuito, no momento da criação desta

data, foi de reunir, valorizar, incentivar e

enaltecer aqueles que sem dúvida são o maior

patrimônio de nossa instituição: os

servidores” (ASMETRO-SN)



DELIBERAÇÃO

Autorizar compra do Kit de Natal para 2020



Assembléia Geral Extraordinária - AGE 

O Futuro do INMETRO...

e o nosso futuro no INMETRO



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 e meios de comunicação oficial anteriormente a esta

Assembléia, portanto

3. Apenas sindicalizados tem direito a voto;

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

pessoa;



Pauta da AGE

 Informes

 Plano de Saúde ASMETRO/ CVM / INPI

 Projeto de Lei 5.389/19 transforma Inmetro em órgão regulatório e transfere poder de 

polícia para os estados e Projeto de Lei 4651/19 que altera a Lei nº 9.933, de 1999, 

para estabelecer a competência concorrente do INMETRO e das entidades de 

metrologia;

 Reforma Administrativa;

 Mesa de Negociações 2020 e a Carreira do Inmetro



INFORMES



Saldo em 03/03/2020:

R$ 116.006,35



ASMETRO-SN DENUNCIOU O FERIADO DO DIA 20 

DE JANEIRO

FATOS E FAKES



De: comunica

Enviado: quarta-feira, 15 de janeiro de 2020 14:59

Assunto: Informe sobre o feriado municipal de 20/01 – Dia de São Sebastião

Descrição: Informamos que o Campus de Inovação e Metrologia do Inmetro, em Xerém/Duque de Caxias,

adotará o feriado municipal do dia 20 de janeiro – Dia de São Sebastião, padroeiro da cidade do Rio de

Janeiro.

A decisão foi tomada para beneficiar a maior parte do corpo funcional, que mora no município do Rio de

Janeiro e poderá ter o feriado junto com suas famílias. Amanhã, divulgaremos o calendário completo de 2020

de feriados a serem adotados pelas unidades do Inmetro.

Fonte: Presi – 15/01/202



Fatos e Fakes

ASMETRO-SN ESTEVE  REUNIDA COM O 

PRESIDENTE DO INMETRO



Fatos e Fakes

Presidente do Inmetro recebe a 
Representação Nacional dos Servidores 

/ ASMETRO-SN

19 de fevereiro de 2020



SERVIDORES  X  CURSOS CAPACITAÇÃO



Comprovação  junto ao  SIGEPE

PER CAPTA DO PLANO DE SAÚDE



Comprovação  junto ao  SIGEPE

Novas alíquotas da Previdência Social 



O ASMETRO-SN pediu, no dia 20/12/2019, ingresso na

condição de amicus curiae, ou amigo da Corte, à

Ação Direita de Inconstitucionalidade (ADI) n. 6258, proposta

pela Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe), que

aponta as modificações e prejuízos para os servidores

públicos previsto na nova reforma da Previdência. O

protocolo no Supremo Tribunal Federal (STF) foi feito na

sexta-feira dia 20/12/2019

Novas alíquotas da Previdência Social – ASMETRO-SN no STF



PLANO DE SAÚDE ASMETRO/ CVM / INPI



Ofício nº 15/2020/CVM/SAD/GAH – Rio de

Janeiro, 12 de fevereiro de 2020

Carta nº 001/2020/INPI/DIRAD/CGRH – Rio de

Janeiro, 20 de fevereiro de 2020

Grupo Gestor de Saúde Suplementar: CVM e INPI enviam subsídios para 

a renovação do contrato IBBCA-UNIMED/ASSIM



Planos de Saúde – Reajustes Praticados

Plano de Saúde Operadora Gestor Reajuste

ASSIM ASSIM Saúde ASMETRO/IBBCA
Em 

negociação

GEAP GEAP Saúde COGEP/Inmetro 12,54%

INDIVIDUAL Contratadas ANS ---

UNIMED UNIMED-RIO ASMETRO/IBBCA
Em 

negociação

SULAMÉRICA SULAMÉRICA SEGUROS COGEP/Inmetro 26,24%



Antes de mais nada: lembrem-se que estas 

versões ainda serão discutidas no congresso 

podendo sofrer alterações ou 

arquivamento!

PROJETOS DE LEI  



Esclarecendo os principais pontos...



Atualmente existem 2 projetos de Lei 

tramitando no congresso que afetam 

diretamente o INMETRO



O Projeto de Lei 5389/2019  transforma 

o Instituto Nacional de Metrologia, 

Qualidade e Tecnologia (Inmetro) em órgão 

regulatório, transferindo as atividades de 

fiscalização para órgãos similares mantidos 

pelos estados e Distrito Federal (os institutos 

de pesos e medidas)

PROJETO DE LEI 5389/2019 



1. caberá ao Inmetro atividades como a elaboração de

normas de padronização e supervisão dos órgãos

estaduais ;

2. Os Estados assumirão a tarefa de polícia

administrativa – como multar, interditar ou apreender

produtos, realizando fiscalizações in loco;

3. Os estados poderão delegar suas atividades, por meio

de convênios;

4. Ações como multar, interditar ou apreender produto

serão de responsabilidade dos órgãos estaduais

PROJETO DE LEI 5389/2019 

O que 
muda na 
prática?



Altera a Lei nº 9.933, de 1999, para estabelecer a 

competência concorrente do INMETRO e das 

entidades de metrologia dos Estados e do 

Distrito Federal para exercer o poder de polícia 

administrativa, expedir regulamentos técnicos 

nas áreas de avaliação da conformidade de 

produtos, insumos e serviços, e instituir e cobrar 

diretamente a Taxa de Serviços Metrológico

PROJETO DE LEI 4651/19



Antes de mais nada: lembrem-se que estas 

versões ainda serão discutidas no congresso 

podendo sofrer alterações ou 

arquivamento!

REFORMA ADMINISTRATIVA



Qual o objetivo desta 

reforma?



• Diminuir o número de cargos e de servidores;

• Permitir contratações temporárias;

• Acabar com promoções automáticas por tempo de

serviço;

• Deixar a estabilidade restrita a algumas carreiras.

A reforma administrativa 
pretende:



• Rever dos salários iniciais;

• Reduzir o número de carreiras;

• Alterar a estabilidade de três para dez anos;

A reforma administrativa 
pretende:



A proposta da reforma não atinge os atuais 

servidores. As mudanças a serem  propostas 

ao Congresso, somente se aplicariam para os 

futuros servidores”,

A QUEM SE DESTINA



MESA DE NEGOCIAÇÃO 2020



EIXOS GERAIS:

• uma política salarial permanente;

• Paridade entre ativos, aposentados e pensionistas; 

• Definição de data-base; regulamentação da negociação coletiva; 

• Diretrizes de plano de carreira; revogação da Emenda Constitucional (EC) 95 e da reforma 

trabalhista; 



EIXOS GERAIS:

• Discussão com representantes dos trabalhadores antes de se propor reformas como a 

previdenciária, política e tributária; 

• Retirada de projetos no Congresso Nacional que prejudicam os trabalhadores públicos;

• Cumprimento por parte do governo de acordos e protocolos de intenções firmados em 

processos de negociação e isonomia dos benefícios..



EIXOS GERAIS:

Outro ponto importante destacado no ofício é sobre a negociação coletiva e o direito de 

greve dos servidores federais. A Condsef/Fenadsef explica que o Congresso Nacional já aprovou a 

Convenção n° 151, da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que trata da negociação coletiva no 

serviço público, faltando apenas que a matéria seja regulamentada. O documento também critica o não 

reconheciento do Estado ao direito de greve do servidor público, previsto na Constituição Federal de 198



DETALHES DO Ofício Fonasefe nº 002/2020



DOCUMENTO RECEPCIONADO NO ME



REPOSIÇÃO DAS PERDAS SALARIAIS DO PERÍODO 2010-2019 E 

PRESERVAÇÃO DO PODER DE COMPRA

1-a) reposição de 33,9% equivalentes à defasagem salarial de julho de 2010 a dezembro de 2019

para os setores que, em de 2015, assinaram acordos de reposição em duas parcelas (5,5% em agosto

de 2016 e 5% em janeiro de 2017);

1-b) reposição de 15,9% equivalentes à defasagem salarial de julho de 2010 a dezembro de 2019

para os setores que, em de 2015, assinaram acordos de reposição em quatro parcelas (5,5% em

agosto de 2016, 6,98% em janeiro de 2017, 6,64% em janeiro de 2018 e 6,31% em janeiro de 2019);

1-c) Política salarial permanente com correção das distorções e revisão geral anual que garanta

reposição das perdas inflacionárias;

1-d) Incorporação de todas as gratificações, respeitados os acordos elencados no item 6;



DEMAIS PONTOS PARA NEGOCIAÇÃO

2 - ISONOMIA DE BENEFÍCIOS E PARIDADE ATIVO-APOSENTADO-PENSIONISTA;

3 - DIREITOS PREVIDENCIÁRIOS;

4 - VALORIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO E DOS DIREITOS TRABALHISTAS;

5 - LIBERDADE DE ORGANIZAÇÃO E MANIFESTAÇÃO; 

6 - CUMPRIMENTO DOS ACORDOS ASSINADOS COM O GOVERNO FEDERAL;  e

7 - IRPF



“Pelo o que está sendo anunciado, o cenário para os

servidores federais não será nada fácil. Mas estamos

nos antecipando e apresentando propostas, no sentido

de tornar o Estado mais forte, tendo o funcionalismo

como um agente importante nesse processo. Estamos

abertos para o diálogo e apontamos solução para

alguns dos problemas que assolam o país”.

(Sérgio Ronaldo, secretário geral da Condsef/Fenadsef) 



Pauta Específica dos servidores do INMETRO



Modernização do Inmetro – AR Próximos Passos



Equipe econômica do governo estuda

reduzir as carreiras do funcionalismo a 

menos de dez, com a possibilidade de 

atuação transversal nos diferentes 

ministérios e departamentos federais. Hoje, 

há cerca de 400 diferentes categorias 

salariais no funcionalismo federa

CARREIRAS NO SPF



DELIBERAÇÃO

Manter as ações para a Modernização do Inmetro


