Ata de Reunião do Comitê Executivo
Academia Brasileira de Ciências
16 de outubro de 2013

Na tarde, do dia dezesseis de outubro de dois mil e treze, reuniram-se na Sede da Academia
Brasileira de Ciências (ABC), os Acadêmicos Fernando Garcia de Mello, Lindolpho de Carvalho
Dias e Renato Machado Cotta, membros do Comitê Executivo (CEx).
1. O Prof. Cotta relatou o trabalho da Comissão de Avaliação de Desempenho dos Funcionários
da Academia Brasileira de Ciências (CA), a qual ele preside. Ele sugeriu, e teve a aprovação dos
demais, que ao final desta Reunião, o CEx entrevistasse os três funcionários que pertenceram à
CA, a saber, Adriana Farias, Fernando Verissimo e Gabriella de Mello.
2. Atendendo a recomendação da Consultoria Jurídica, o CEx faz saber a todos da proibição da
contratação direta ou indireta de serviço prestado por funcionários da Casa ou por empresas
associadas aos mesmos nas atividades regulares da Academia.
3. O CEx determina que os funcionários da ABC, em viagens ao exterior, deverão ter cobertura de
seguro saúde no período da viagem. Tal custo deve ser incluído no orçamento da atividade
associada à viagem.
4. De acordo com o parecer da Consultoria Jurídica, o CEx faz saber aos funcionários que o
preenchimento da folha de ponto é compulsória. Estão dispensados da apresentação de folha de
ponto os funcionários em cargo de confiança da Diretoria. O CEx recomendará à Diretoria que
especifique os funcionários em cargo de confiança em documento específico.
5. O CEx determina que as recomendações resultantes da última auditoria da Finep sejam
atendidas em forma permanente pelos setores da ABC envolvidos. A saber:
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a) No caso de pagamentos feitos a estrangeiros, anexar cópia do passaporte ou de outro
documento que o identifique.
b) Ainda no caso de estrangeiros, detalhar no recibo o motivo do recebimento da diária
onde fique clara sua relação com a ABC (ex.: informar se é Membro Correspondente em
missão na ABC ou em nome dela).
c) Nas atas de processos de contratação, ao invés de "recomenda-se a contratação", deve
vir especificado o que de fato foi feito. Quem foi contratado, qual a empresa vencedora.
d) A ata deve ter a assinatura da Comissão designada para a avaliação do processo de
contratação.
e) Identificaram que há um descumprimento no regulamento no que diz respeito ao
Aditivo. No regulamento da ABC há previsão de consulta de preços a cada 12 meses, o
que não vem acontecendo.
f) Os aditivos devem também ser publicados.
g) Indicar no regulamento valores para cada situação e prever a rotina de publicações,
assinaturas, etc.
h) Identificar o nome e cargo nas assinaturas dos documentos. Pode ser um carimbo, por
exemplo.
i) Anexar os bilhetes de passagens às faturas, que ficam no Setor Financeiro.
j) Os Termos de Referência devem ser assinados.
k) O site da ABC, na página de editais, deve ser impresso no primeiro dia da publicação
do Termo de Referencia e no último dia limite para a entrega de propostas.
l) O Resultado do Edital deve ser impresso.
6) De acordo com o parecer da Consultoria Jurídica, o CEx determina que a concessão de férias
deve seguir estritamente a lei trabalhista, que permite o gozo em período único de 30 dias ou em
período único de 20 dias com 10 dias de abono. A partir de hoje ficam sem valor as instruções
impostas na carta SE-19/2011 de 25 de janeiro de 2011.
7) O CEx informa que o recesso de fim de ano da ABC acontecerá de 23 de dezembro de 2013 a 3
de janeiro de 2014. Informa também que haverá uma confraternização de fim de ano, durante o
almoço, no dia 20 de dezembro de 2013, como é tradição.
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O que se seguiu foram as entrevistas dos 3 funcionários membros da CA, que tem teor sigiloso,
dirigidas apenas pelo Prof. Lindolpho de Carvalho Dias e Prof. Renato Machado Cotta. Sem mais,
mandamos lavrar a presente ata que vai assinada por nós.

FERNANDO GARCIA DE MELLO

LINDOLPHO DE CARVALHO DIAS

RENATO MACHADO COTTA
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