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ATA DE REUNIÃO

Local: CNEN - SEDE Data: 28/03/2014
Participantes

i\ome- Angelo Fernando Padilha (i _
C:istóvão ~raripe Marin~~ "~.
RIcardo ~ICOlJ J~rJ;<R'1\" .\_!-
Eduardo Di Biasi ~c:::r
Eduardo Souza otta ~

CNE1\ - Presidente
C E - DGI
AFE. - Presidente
AFE - Vice-presidente
AFE - Associado

1.0 OBJETIVO:

A reunião teve como objetivo discutir os temas de interesse da AFEN. listados abaixo.

~.O DESE VOLVIMENTO:

No inicio da reunião o Sr. Presidente da C E tomou ciência da Pauta e informou que em vista dos
assuntos nela abordados apresentaria algumas informações em relação ao andamento do processo de
criação da A 'SN e delegaria ao Sr. Diretor da DGl a discussão detalhada da pauta com a AFEN.

Quanto à criação da ANS 1. o Sr. Presidente da C. E informou que os questionamentos efetuados
pelo MPOG foram respondidos e se encontram há cerca de 10 dias no próprio MPOG. Além disto.
informou que está acompanhando de perto o andamento deste processo.

o Sr. Presidente informou ainda que a CNEN está efetuando um planejamento de médio prazo para
definir como serão efetuadas as contratações de servidores para suprir as carências da CNEN e se
qualificar para atender futuras demandas.

2.1 - Carteira Funcional/Fiscalização.

A AFEN solicitou informações sobre o andamento do processo de emissão das carteiras funcionais
e a possibilidade da diferenciação das carteiras dos servidores que efetuam fiscalização (por meio
de carimbo escrito "FISCAUZAÇÃO").

o DGI informou que o contrato com a casa da moeda. órgão emissor das carteiras. foi efetuado com
o compromisso da CNE enviar os dados de todos os servidores da C E . estando pendentes o
levantamento de dados do IPE e CDTN. A previsão para entrega das carteiras funcionais é de
30/05/2014.
O DGI informou que irá verificar a possibilidade de apor o carimbo escrito "FISCALIZAÇÃO" nas
carteiras dos que efetuam esta atividade e responderá ao questionamento até 15/04/2014. .

2.2 - Viagens.
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• Pagamento de diárias

i\ AFE questionou sobre os atrasos que estão ocorrendo no pagamento das diárias.

o DGI informou que estes atrasos ocorrem no início do ano, até a regularização orçamentária. mas
que a situação já se encontra normalizada.

• Convênio Hotéis

A AFEN solicitou informações sobre a possibilidade da C EN efetuar convênios com hotéis, dada
a incompatibilidade dos valores da diária com os preços de hotéis. principalmente nas capitais e em
períodos de feriados.

o DGI informou que irá verificar a possibilidade de efetuar um contrato com uma rede hoteleira
presente nas capitais na tentativa de estabelecer contratos em que a CNE arcaria com o custo dos
hotéis e repassaria aos servidores o valor das outras parcelas que compõe a diária e responderá ao
questionamento até 30/06/2014

• Seguro Viagem

A AFEl\ olicitou informações sobre a possibilidade da CNEN efetuai seguro de saúde para os
servidores nas viagem: a serviço. nacionais e internaciona s.

o DGI informou que irá verificar a possibilidade de efetuar este seguro e responderá ao
questionamento até 30/06/2014.

• Utilização dos carros

A AFE. apresentou como exemplo. Relatório de Atividade e Programação de Parada para
Recarregamento de Angra 1. solicitando sobre a possibilidade dos carros da C IEN pegarem e
levarem os servidores em suas residências nas viagens a serviço. dado que numerosas destas
viagens são iniciadas ou encerradas fora do horário administrativo inclusive adentrando em finais de
semana. feriados e madrugadas.

o DGI informou que irá verificar a possibilidade de atender este pl eito e se comprometeu a
responder em até 30 dias.

2.3 - Plano de Saúde CNEN.

A AFE solicitou informações sobre a possibilidade da CNEN efetuar um convênio com um plano
de saúde comercial.

o DGI informou que está verificando a possibilidade de efetuar um contrato com um plano de
saúde comercial para atendimento emergencial em deslocamento fora da cidade do Rio de Janeiro e
informará do andamento desta possibilidade .:t30106/2014.~ f'\.,,('
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2.4 - Forponto.

• Atualização diária. se possível. para verificação on line.

A AFE . questionou sobre a possibilidade de verificação em tempo real do status do ponto e
emissão de comprovante.

o DGI informou que está contratando um novo sistema que irá efetuar tais requisições com
previsão de instalação até 30 dias.

• Ampliação do horário fiexível sem alterar o horário núcleo

A AFE. solicitou informações sobre a possibilidade ampliação do horário tlexível sem alterar o
horário núcleo.

o DGI informou que irá ampliar o horário flexível em 1 hora. na entrada e na saída. a partir de
15/0412014.

2.5 - Contagem Tempo de Serviço.

• Tempo de bolsista

o DOI ficou de informar. por escrito. até 30/06/2014. o porquê do não reconhecimento do
tempo de bolsista. para fins de aposentadoria. nos processos deferidos e baseados em parecer
P.08/85 (ProcAI8/88) da Procuradoria da Cl E e do Parecer C E I-P-N° 32/89. aprovado pelo Sr.
Presidente da C El\.

• Artigo 3° da Emenda Constitucional n° 47/2005. CL T. .. "Fator l.4"?

o DOI ficou de analisar os casos em que os tempos já haviam sido averbados antes das
orientações do MPOG de dezembro/2O 13 e posteriormente desaverbados e informar até o fim da
próxima semana quais casos serão revistos.

3.0 CO CLUSÕES

A AFE. irá agendar reuniões periódicas para o acompanhamento da resolução dos problemas
acima citados e incluindo. se necessário. novos temas. A AFEN dará publicidade ao andamento dos
pleitosjuntoàaltadireçãodaC 'E '~.
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