Ata de Reunião Ordinária do Comitê Assessor da CEA
Data: 12 de março de 2013.
Horário: 9h
Local: Auditório CEA II
Presentes: Oswaldo Duarte Miranda, Odim Mendes Junior, Alisson Dal Lago, Carlos
Alexandre Wuensche de Souza, Antonio Lopes Padilha, Claudia Vilega Rodrigues, Emilia
Correia, Inez Staciarini Batista, João Braga, Jonas Rodrigues de Souza, Joaquim Eduardo
Rezende Costa, José Oscar Fernandes, José Williams dos Santos Vilas Boas, Paulo Prado
Batista.
Ouvinte: Alexandre Álvares Pimenta – servidor em férias
Secretária: Nilda Costa Alves Moreira da Silva.
Pauta da reunião:
- Resumo dos principais fatos/resultados do 2º semestre de 2012
- Orçamento 2013
- Satélite LATTES
- Pedido de transferência do servidor Valdivino Alexandre de Santiago Junior
- Saída da Dra. Ana Zodi da coordenação das bolsas PCI
- Outros assuntos.
O Coordenador iniciou a reunião dando as boas vindas aos presentes e acrescentou que a
reunião teria um caráter mais informativo uma vez que o Orçamento ainda não havia sido
votado no Congresso. Apenas o item referente à solicitação de transferência da CEA para
o LAC/CTE do Servidor Valdivino Santiago seria colocado para votação do Conselho.
Dando prosseguimento iniciou à apresentação dos itens da pauta.
1) Resumo dos principais fatos/resultados do 2º semestre de 2012
A Direção do Instituto manteve seu compromisso de limitar a contribuição das Áreas
Científicas em 12% (para infraestrutura, energia elétrica, estagiários, assinatura de
periódicos). A CEA, em 2012, executou 53% do seu orçamento e colaborou com 12% para
a infraestrutura do Instituto totalizando, portanto, uma execução orçamentária de 65%. A título de
comparação o INPE, como um todo, executou 68% do seu orçamento.
Houve melhoria na relação do INPE com a CJU em alguns aspectos. No entanto, todos os
processos encaminhados nas modalidades de dispensa de licitação, DL, e inexigibilidade, IL,
tiveram 100% de reprovação. Não só os processos da CEA, mas do INPE como um todo.
O Diretor trabalhará com a CJU para corrigir os pontos falhos e melhorar a execução
orçamentária nessas modalidades licitatórias.
O Ministério do Planejamento em razão da baixa execução orçamentária do Governo
Federal alterou a estrutura básica do PPA 2011-2015 reduzindo o número de Ações. No
caso do INPE, as suas 22 Ações se transformaram em 21 Planos Orçamentários (PO's)
alocados dentro de 7 Ações. As ações serão gerenciadas pelo Diretor que irá respeitar
os levantamentos elaborados pelas áreas para alocar os recursos nos respectivos PO´s.

Os responsáveis pela execução dos recursos devem estar na estrutura do organograma
do INPE (isto é, ter DAS e constar na TQ-042).
Em princípio, existirá maior autonomia para a execução orçamentária. Na Lei Orçamentária
Anual (LOA) só constará as Ações. O Planejamento será ancorado nos planos
orçamentários (antigas Ações) e haverá descentralização do Planejamento para as
áreas. Em particular, a transferência de recursos se dará das seguintes formas (em
função dos específicos PO's):
PO's de Ações do INPE : a transferência de recursos será direta do MCTI e o controle das
metas físicas será interno.
PO's de Ações da SEPED/MCTI: a transferência de recursos será via TDC's com metas
físicas acordadas nos TDC's.
PO's de Ações AEB: a transferência de recursos será via TCDC's com metas físicas
acordadas nos TCDC's.
Importante destacar que todo PO contribuirá para o funcionamento do INPE e que a
aplicação de recursos, de cada PO, poderá ser feita em uma ou mais
Coordenação/Divisões.
2) Orçamento 2013
Compromisso estabelecido com AEB em novembro de 2012 vem permitindo a liberação de
recursos na forma de duodécimos para cada um dos PO's do INPE. A LOA 2013 ainda
não foi votada/aprovada, por isso não sabemos se existirão cortes nas Ações (e portanto
nos PO's) e nem se existirá contingenciamento, como nos anos anteriores, para as
naturezas de despesa (ND) associadas com diárias e passagens.
3) Satélite LATTES
Os PIs dos instrumentos científicos, representantes da ETE e Coordenação da CEA
iniciaram reuniões de trabalho que culminarão no documento da missão LATTES (essas
reuniões ocorreram em 13/02; 25/02 e 04/03). Em particular, existem 6 instrumentos
propostos para o LATTES e que se encontram em diferentes estágios de
concepção/desenvolvimento. São eles: APEX (Alpha, Proton and Electron Monitoring
Experiment), GLOW (4-Channel Airglow Photometer), GROM (GPS Radio Occultation
Measurement), ELISA (Electrostatic Energy Analyser), IONEX (Ionospheric Experiment) e
MIRAX (Monitor e Imageador de Raios X).
Está previsto para 21/03 um “workshop” em que serão discutidos e apresentados o estágio
atual de desenvolvimento dos instrumentos, estágio de desenvolvimento da Plataforma
Multi-Missão (PMM) e dos requisitos de engenharia para o satélite LATTES. Espera-se
discutir o cronograma da missão considerando o lançamento do satélite em 2018. O
“workshop” contará com a participação da CEA, CTE e ETE.
O Coordenador reforçou a importância da participação dos membros do CA nesse
“workshop”, visto que o documento que será elaborado, após esses trabalhos, será
submetido para avaliação do CA/CEA. Para o Dr. João Braga uma das grandes
dificuldades do LATTES é não ter um gerente dedicado à missão. Em sua opinião a
coordenação deveria estar sob o comando de um cientista e não sob a gerencia do setor

de Engenharia do INPE. O Dr. Oswaldo esclareceu que, no momento, o LATTES conta
com um PI da CEA e um segundo PI da Engenharia. Como está prevista para abril uma
nova reunião, que discutirá mais detalhadamente essa missão, a questão da gerência do
LATTES também deverá ser abordada. Portanto, qualquer alteração na estrutura atual terá
que aguardar essa reunião.
4) Pedido de transferência do servidor Valdivino Alexandre de Santiago Junior
O Servidor Valdivino, em 22 de março, apresentou à coordenação da CEA documentação
solicitando a sua transferência para o LAC/CTE. Em 05 de março, a documentação foi
encaminhada por e-mail para os membros do CA. Nesta reunião o assunto foi colocado em
discussão e, após as deliberações, os membros do CA decidiram não aprovar o pedido de
transferência. Dois pontos foram importantes para esta decisão: o tempo gasto com as
atividades de Doutorado, do Servidor, desenvolvido no LAC, entre os anos de 2008 a 2011,
e a perda da vaga ora ocupada. No entanto, o CA aprova que o Servidor Valdivino
Santiago utilize até 30% da sua carga semanal de trabalho na realização de atividades em
conjunto com o LAC/CTE.
5) Saída da Dra. Ana Zodi da coordenação das bolsas PCI
O Coordenador informou que a Dra. Ana Zodi está em vias de se aposentar. A CEA
agradece o distinto trabalho que a Dra. Ana Zodi realizou frente à coordenação das bolsas
PCI. Com a sua saída faz-se necessária a transferência da coordenação, das bolsas PCI,
para outro colega. Considerando o esquema de rodizio, historicamente utilizado para essa
escolha, a vez é da DGE. É importante que essa indicação aconteça o mais rápido
possível, para que o novo coordenador possa fazer, em conjunto com a Dra. Ana Zodi, o
próximo relatório PCI previsto para abril de 2013.
6) Outros assuntos
Está sendo realizado um levantamento para atender o Acórdão nº43/2013 do TCU,
publicado na seção 1, página 128, do Diário Oficial da União (DOU) de 31/01/2013. O
Levantamento será realizado junto às áreas para subsidiar a Direção na elaboração de
estudo que contenha as necessidades de adequação, reposição e ampliação do quadro
funcional do Instituto considerando a expectativa de aposentadorias, tanto atual quanto
futura. Esse estudo será enviado ao MPOG, MCTI e TCU. O Acórdão nº 423/2013 foi
motivado por auditoria no contrato de servidores concursados/terceirizados e dá ao INPE a
real possibilidade de apresentar a suas necessidades para a reposição do seu quadro
funcional.
Não havendo nada mais a discutir a reunião foi encerrada às 12h.
Ata redigida por Nilda Costa em 18 de março de 2013.
Revisada por Oswaldo D. Miranda em 25 de março de 2013.
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