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PENDÊNCIAS DO VI CONGRESSO INTERNO – BASE 2015 

Encontram-se reunidas abaixo as pendências oriundas do VI Congresso Interno relacionadas as respectivas 

plenárias realizadas.  As mesmas, passado razoável período de tempo, estão identificadas e consideradas para 

esta Plenária quanto à sua ainda pertinência para apreciação.  É observado abaixo, que para cada uma delas 

é proposta: 

A – a sua manutenção e apreciação nos termos de então 

B – a sua manutenção e apreciação em termos atualizados/consolidados 

C – a sua eliminação, por conta de diversos motivos que a tenham feito ficar superada  

Tais pendências foram apreciadas pelas unidades quanto a essas 3 condições (A, B ou C), não sendo as mesmas 

objeto de emendas nas unidades. Nesse documento final para a Plenária, assumiu-se a não realização de 

qualquer emenda e, portanto, as mesmas se encontram para deliberação apenas nas condições A e C. 

Os textos destacados abaixo contemplam partes dos respectivos relatórios (plenárias do VI Congresso) que 

não foram naqueles momentos votadas.  Por deliberação das respectivas plenárias, as demais partes dos 

textos que NÃO POSSUIAM DESTAQUES VINDOS DOS GRUPOS, foram assumidas como APROVADAS, restando 

esses textos como pendências, ressalvadas a eventualidade de textos superados, por diversos motivos 

(Condição C apontada abaixo).   

Natural que os mesmos textos após serem apreciados deverão receber da relatoria dessa Plenária 

Extraordinária os devidos tratamentos visando manter coerência com os textos remanescentes de então. 

BLOCO I - 1ª PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA 

MELHORIAS JURIDÍCO - ADMINISTRATIVAS   

Os aspectos jurídicos legais objeto de apreciação pelo VI Congresso, constam do PL 2177 e EC 85, que se 

encontram em tramitação avançada. 

DESTAQUES 

1 – Texto Aditivo  - A ampliação da efetividade das políticas públicas estratégicas de Estado da área de 

produção de insumos estratégicos da Fiocruz depende de: a) na superação das limitações do atual modelo por 

intermédio de gestões políticas junto ao MS, MPOG, MDIC, MCT, Receita Federal e Congresso Nacional para 

aprimorar o aparato estatal; b) na implementação efetiva de melhorias incrementais propostas adiante e as 
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já aprovadas nos Congressos Internos e incorporadas ao PQ; c) na qualificação permanente da gestão da 

Fiocruz. (MANTER O DESTAQUE - CONDIÇÃO A) (CONDIÇÃO B -Sub. – EPSJV) 

MELHORIAS GERENCIAIS  

GOVERNANÇA GERAL   

2 - (SUPRESSIVA PARCIAL) 8 - Ampliação do controle social participativo na gestão Fiocruz por meio do 

emprego mais efetivo de mecanismos/canais de participação popular como: audiências públicas (sessão 

pública de caráter não vinculante, aberta aos interessados com debates orais), (consultas públicas (após 

divulgação de minuta de ato normativo abre-se prazo para críticas, sugestões, solicitação de informações e 

questionamentos - SUPRESSIVA), atuação do interessado no processo administrativo e outros canais de 

comunicação, como as ouvidorias interna e externa. (MANTER O DESTAQUE – CONDIÇÃO A) 

3 - (SUPRESSÃO TOTAL) - 11 - Submissão para apreciação e deliberação no CD das unidades e CD Fiocruz de 

todas as parcerias público-privadas; (SUPERADO – COMPÕE OBJETO DESTA PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA – 

ATRIBUIÇÕES ESTATUTO - CONDIÇÃO C) (CONDIÇÃO A - Propomos manter na condição A, e que seja item 

de estatuto como nova atribuição dos CDs. - Sub. – EPSJV) 

(SUBSTITUTIVA 1) - Submissão para apreciação e deliberação no CD das unidades e CD Fiocruz (de todas as – 

SUPRIMIR) das PPPs (parcerias público-privadas – SUPRIMIR)   (previamente aprovadas nas instâncias de 

análise jurídica e propriedade intelectual da Fiocruz; - ADITIVA – ASFOC)  

(SUBSTITUTIVA 2) – (Submissão para apreciação e deliberação no CD das unidades e CD Fiocruz de todas as 

parcerias público-privadas; (ADITIVA – ASFOC). – SUPRIMIR) - (Ampliar as funções dos CDs (das unidades e 

da Fiocruz) de modo que estas aperfeiçoem funções de monitoramento e avaliação das realizações 

(balanços de resultados) de todas as Unidades, incluindo todas as ações relacionadas com parcerias público-

privadas e/ou desenvolvidas através de fundações de apoio).  

(ADITIVA 1) - Submissão para apreciação e deliberação no CD das unidades (envolvidas e acompanhamento 

pelo CD Fiocruz de todas as parcerias público-privadas e de desenvolvimento produtivo - ADITIVA – ASFOC)  

(ADITIVA 2) - Submissão para apreciação e deliberação no CD das unidades (envolvidas nas parcerias e CD 

Fiocruz de todas as parcerias público-privadas - ADITIVA – ASFOC) 

GESTÃO GERAL  

 Sem destaques 

GESTÃO DE PESSOAS 
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4 - 37 - Avançar na discussão com a SRT/MPOG para adequação da carreira as especificidades da área de 

produção. (SUPRESSÃO TOTAL) - (MANTER O DESTAQUE - CONDIÇÃO A) – (CONDIÇÃO B - Sub. – EPSJV) 

5 -  45 - Avançar na implementação do Plano Diretor de Gestão de RH, acompanhada pela Câmara de Gestão 

e do CD Fiocruz, fazendo cumprir as regras do Plano de Carreiras e da transferência de servidores e de 

terceirizados entre unidades, bem como a equalização, dentro do possível, de uma política salarial para os 

vínculos de terceirização. (SUPRESSÃO TOTAL) - (MANTER O DESTAQUE – CONDIÇÃO A)  

6 - CONSOLIDAR OS ITENS RELACIONADOS PARA APRECIAR – 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 E 20 – 

TODOS RELACIONADOS A FIOTEC) (SUPRESSÃO TOTAL) - 64 - Regulação das entidades de apoio e de 

prestação de serviço. (MANTER O DESTAQUE – CONDIÇÃO B - Acolhida a proposição da EPSJV) (CONDIÇÃO 

A - Sub. – EPSJV) 

7 - (SUPRESSÃO TOTAL) 65 - Desde sua autorização no III congresso interno da Fiocruz – quando foi deliberado 

por sua constituição de caráter temporário –, diversos movimentos e manifestos foram feitos nesse sentido, 

incluindo as resoluções do IV Congresso Interno, o Plano Quadrienal 2005- 2008, posicionamentos da Asfoc, 

de órgãos de controle e até mesmo de entidades da sociedade civil. (SUPRESSÃO PARCIAL (...) posicionamento 

(da Asfoc – SUPRIMIR). (MANTER O DESTAQUE – CONDIÇÃO A) 

(SUBSTITUTIVA) Assim com a função de regular: as determinações do Plano Quadrienal da Fiocruz, devem ser 

linhas mestre do planejamento e execução das atividades da FIOTEC; os projetos gerenciados pela FIOTEC 

deverão estar linkados a sua missão institucional e determinações do PQ da Fiocruz; a FIOTEC não assumirá 

ações e gestão de responsabilidade de outras esferas de governo, exceto em caráter de emergência, sob 

aprovação do CD/Fiocruz e desde que alinhados e integrados a Pesquisas em desenvolvimento na instituição 

e com prazo máximo a ser definido pelo CD/Fiocruz. Nos casos emergenciais e aprovadas pelo CD/Fiocruz o 

pagamento de pessoal deverá equiparado aos pisos institucionais. Caso excepcionais deverão ser aprovados 

pelo CD/Fiocruz. (MANTER O DESTAQUE – CONDIÇÃO A) 

8 - (SUPRESSÃO TOTAL) - 66 - Não obstante, a Fiotec cada vez mais se amplia. Os relatórios de atividades da 

Fiotec apresentam um expressivo crescimento de número de projetos, recursos alocados e número de 

colaboradores sob gestão da Fiotec como indicador de desenvolvimento e de eficiência, o que abre uma 

contradição com os critérios de eficiência de uma autarquia, da gestão pública, da missão da Fiocruz e da 

intencionalidade de reduzir a dependência sobre ela e as terceirizações dentro e fora da instituição. (MANTER 

O DESTAQUE – CONDIÇÃO A) 

(SUBSTITUTIVA) Não obstante, a Fiotec cada vez mais se amplia. Os relatórios de atividades da Fiotec 

apresentam um expressivo crescimento de número de projetos, recursos alocados e número de colaboradores 

sob gestão da Fiotec como indicador de desenvolvimento e de eficiência, o que abre uma contradição com (os 
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critérios de eficiência de uma autarquia, da gestão pública, da missão da Fiocruz e da – SUPRIMIR) a 

intencionalidade de reduzir a dependência sobre ela e as terceirizações dentro e fora da instituição. 

(ADITIVA) Não obstante, a Fiotec cada vez mais se amplia, (abrangendo todas as unidades da Fiocruz – 

ADITIVA). Os relatórios de atividades da Fiotec apresentam um expressivo crescimento de número de 

projetos, recursos alocados e número de colaboradores sob gestão da Fiotec como indicador de 

desenvolvimento e de eficiência, o que abre uma contradição com os critérios de eficiência de uma autarquia, 

da gestão pública, da missão da Fiocruz e da intencionalidade de reduzir a dependência sobre ela e as 

terceirizações dentro e fora da instituição. 

9 - (SUPRESSÃO TOTAL) 67 - Nos últimos anos, seu crescimento se tornou exponencial, chegando ao ponto 

de, em 2010, realizar uma reforma estatutária para qualificá-la como Organização Social, o que viabilizou a 

incorporação de novos projetos de grande porte, a exemplo dos realizados em parceria direta com as 

secretarias estaduais e municipais de Saúde e a Defesa Civil do Rio de Janeiro, firmando contratos de 

gestão/administração de pessoal com fornecimento de mão de obra terceirizada. (MANTER O DESTAQUE – 

CONDIÇÃO A) 

(SUBSTITUTIVA 1) Nos últimos anos, seu crescimento se tornou exponencial., (chegando ao ponto de – 

SUPRIMIR), em 2010, (realizar – SUPRIMIR) uma reforma estatutária (para qualificá-la – SUPRIMIR) qualificou 

a Fiotec como Organização Social, (condição necessária para desenvolvimento do projeto TEIAS – 

ADITIVA).(o que viabilizou a incorporação de novos projetos de grande porte - – SUPRIMIR), (Parcerias foram 

estabelecidas –ADITIVA) (a exemplo dos realizados em parceria direta – SUPRIMIR) com as secretarias 

estaduais e municipais de Saúde e a Defesa Civil do Rio de Janeiro, (que serão finalizadas até 2012 por 

deliberação do CD Fiocruz – ADITIVA) .(firmando contratos de gestão/administração de pessoal com 

fornecimento de mão de obra terceirizada – SUPRIMIR).  

(SUBSTITUTIVA 2) Nos últimos anos, seu crescimento se tornou exponencial, chegando ao ponto de, em 2010, 

realizar uma reforma estatutária para qualificá-la como Organização Social, o que viabilizou a incorporação de 

novos projetos de grande porte, a exemplo dos realizados em parceria direta com (as secretarias estaduais e 

municipais de Saúde e a Defesa Civil do Rio de Janeiro – SUPRIMIR) (a Secretaria Municipal de Saúde e 

Defesa Civil do Rio de Janeiro – ADITIVA), firmando contratos de gestão/administração de pessoal com 

fornecimento de mão de obra terceirizada. 

(SUBSTITUTIVA 3) Nos últimos anos, seu crescimento se tornou exponencial, chegando ao ponto de, em 2010, 

realizar uma reforma estatutária para qualificá-la como Organização Social, o que viabilizou a incorporação de 

novos projetos de grande porte, a exemplo (dos realizados em parceria direta com as secretarias estaduais 

e municipais de Saúde e a Defesa Civil do Rio de Janeiro – SUPRIMIR) (do PDTSP-Teias e TEIAS-Manguinhos 
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– ADITIVA), firmando contratos de gestão(/administração de pessoal, – SUPRIMIR) (de uma rede local de 

saúde – ADITIVA) com fornecimento de mão de obra terceirizada. 

10 - (SUPRESSÃO TOTAL) 68 - Diversos atores, desde legisladores e órgãos de controle até a mídia e entidades 

da sociedade civil organizada têm denunciado publicamente os impactos negativos na gestão da rede pública 

de saúde e a precarização das relações de trabalho, sobretudo pela contratação de profissionais terceirizados, 

com salários muito superiores aos dos servidores estatutários, em decorrência dos convênios celebrados para 

gerenciamento da rede de saúde com OS, dentre elas a Fiotec. (MANTER O DESTAQUE – CONDIÇÃO A) 

11 - (SUPRESSÃO TOTAL) 69 - Estes convênios e contratos de gestão de pessoas comprometem gravemente 

as cláusulas pétreas da Fiocruz que determinam e, sobretudo, seu compromisso histórico com a saúde pública 

e a Reforma Sanitária. (MANTER O DESTAQUE – CONDIÇÃO A) 

12 - (SUPRESSÃO TOTAL) 70 - Diante de tais desvios e da irrefreável ampliação da dependência da Fiocruz em 

relação à fundação de apoio, deve ser incorporada como necessária melhoria incremental e se torna urgente 

repensar o papel da Fiotec para a Fiocruz. (MANTER O DESTAQUE – CONDIÇÃO A) 

(SUBSTITUTIVA 1) - Diante de tais desvios e da (irrefreável – SUPRIMIR) ampliação da dependência da Fiocruz 

em relação à fundação de apoio, (no âmbito das melhorias incrementais – ADITIVA (deve ser incorporada 

como necessária melhoria incremental e – SUPRIMIR) se torna urgente repensar o papel da Fiotec para a 

Fiocruz.  

(SUBSTITUTIVA 2) - Diante (de tais desvios – SUPRIMIR) (dos riscos apontados e distorções na atuação 

enquanto Fundação de Apoio – ADITIVA) e da (irrefreável – SUPRIMIR) ampliação da dependência da Fiocruz 

em relação à fundação de apoio, (deve ser incorporada como necessária melhoria incremental e – SUPRIMIR) 

se torna urgente repensar o papel da Fiotec para a Fiocruz.  

13 - (SUPRESSÃO TOTAL) 71 - Avaliando mais amplamente, está em questão a forma como a Fiocruz regula, 

controla, monitora e divulga os resultados de suas entidades de apoio e prestação de serviços. Assim, 

sugerem-se alternativas que incorporem também a caixa de assistência e a FioPrev. (MANTER O DESTAQUE – 

CONDIÇÃO A) 

(SUPRESSÃO PARCIAL) - Avaliando mais amplamente, está em questão a forma como a Fiocruz regula, 

controla, monitora e divulga os resultados de suas entidades de apoio e prestação de serviços. (Assim, 

sugerem-se alternativas que incorporem também a caixa de assistência e a FioPrev. (Aditiva – Asfoc) – 

SUPRIMIR) 

(SUBSTITUTIVA) - Avaliando mais amplamente, está em questão a forma como a Fiocruz regula, controla, 

monitora e divulga os resultados de suas entidades de apoio (Fiotec) (e de prestação de serviços (. Assim, 

sugerem-se alternativas que incorporem também a caixa de assistência e a FioPrev). (Aditiva – Asfoc) – 
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SUPRIMIR) / (Da mesma forma, a despeito da importância da Fioprev e caixa de assistência, e reconhecendo-

se que sua existência representa contradição aos princípios de universalização, recomenda-se que estas 

entidades sejam contempladas no esforço de melhoria incremental da gestão na Fiocruz no que diz respeito 

a sua capacidade de regulação e controle. – ADITIVA)  

14 - (SUPRESSÃO TOTAL) - 73 - (i) Fortalecer a subordinação da Fiotec, da caixa de assistência e da FioPrev aos 

processos de planejamento e decisão da Fiocruz, implementando procedimentos de regulação e controle que 

garantam a discussão colegiada, a decisão, o controle social e a participação dos trabalhadores, seja no âmbito 

das unidades quanto da Fiocruz; (MANTER O DESTAQUE – CONDIÇÃO A) 

(SUPRESSÃO PARCIAL) - (i) Fortalecer a subordinação da Fiotec, (da caixa de assistência e da FioPrev – 

SUPRIMIR) aos processos de planejamento e decisão da Fiocruz, implementando procedimentos de regulação 

e controle que garantam a discussão colegiada, a decisão, o controle social e a participação dos trabalhadores, 

seja no âmbito das unidades quanto da Fiocruz. 

15 - (SUPRESSÃO TOTAL) - 74 - (ii) Ampliação da publicização dos resultados (gestão dos contratos) das 

entidades de apoio e prestação de serviços (Fiotec, assistência e previdência) nos colegiados deliberativos e 

consultivos, e para toda a comunidade Fiocruz, por meio de relatórios, boletins e informativos regulares; 

(MANTER O DESTAQUE – CONDIÇÃO A) 

(SUPRESSÃO PARCIAL) (ii) Ampliação da publicização dos resultados (gestão dos contratos) das entidades de 

apoio e prestação de serviços (Fiotec, assistência e previdência – SUPRIMIR) nos colegiados deliberativos e 

consultivos, e para toda a comunidade Fiocruz, por meio de relatórios, boletins e informativos regulares; 

(ADITIVA) - (ii) Ampliação da publicização dos resultados (gestão dos contratos) das entidades de apoio e 

prestação de serviços (Fiotec, assistência e previdência) nos colegiados deliberativos e consultivos, e para toda 

a comunidade Fiocruz, por meio de relatórios, boletins e informativos regulares, (com os seguintes objetivos: 

a) avaliação dos objetivos dos projetos intermediados pela Fiotec, sua pertinência e convergência com a 

missão e cláusulas pétreas da Fiocruz; b) avaliação dos impactos na gestão da rede pública de saúde 

decorrentes dos contratos/convênios da Fiotec com a Prefeitura em sua qualificação como OS - ADITIVA); 

16 - (SUPRESSÃO TOTAL) - 75 - (iii) Estabelecer uma Auditoria Cidadã na Fiotec que tenha como objetivos: a) 

avaliação dos objetivos dos projetos intermediados pela Fiotec, sua pertinência e convergência com a missão 

e cláusulas pétreas da Fiocruz; b) avaliação dos impactos na gestão da rede pública de saúde decorrentes dos 

contratos/convênios da Fiotec com a Prefeitura e com o governo do Estado em sua qualificação como OS; 

(MANTER O DESTAQUE – CONDIÇÃO A) 

(SUPRESSÃO PARCIAL) - Estabelecer (uma Auditoria Cidadã na Fiotec que tenha como objetivos– SUPRIMIR): 

a) avaliação dos objetivos dos projetos intermediados pela Fiotec, sua pertinência e convergência com a 
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missão e cláusulas pétreas da Fiocruz; b) avaliação dos impactos na gestão da rede pública de saúde 

decorrentes dos contratos/convênios da Fiotec com a Prefeitura e com o governo do Estado em sua 

qualificação como OS; (Aditiva – EPSJV, Asfoc)  

(SUBSTANTIVA)  - (iii) (Estabelecer uma Auditoria Cidadã na Fiotec que tenha como objetivos: a) avaliação 

dos objetivos dos projetos intermediados pela Fiotec, sua pertinência e convergência com a missão e 

cláusulas pétreas da Fiocruz; b) avaliação dos impactos na gestão da rede pública de saúde decorrentes dos 

contratos/convênios da Fiotec com a Prefeitura e com o governo do Estado em sua qualificação como OS; 

(Aditiva – EPSJV, Asfoc) – SUPRIMIR) - (Instalação de um Comitê permanente de avaliação da Fiotec 

contemplando: seu alinhamento com o Projeto institucional Fiocruz; avaliação do sistema de planejamento 

e governança e integração do seu sistema de informação com o da Fiocruz – ADITIVA). 

17 - (SUPRESSÃO TOTAL) - 76 - (iv) Alteração estatutária anulando a qualificação da Fiotec como OS 

(Organização Social), com extinção imediata dos convênios e contratos celebrados pela Fiotec com a Prefeitura 

e com o governo do Estado que promovam a contratação de mão de obra terceirizada para a rede pública de 

saúde; (Aditiva – EPSJV, Asfoc) (MANTER O DESTAQUE – CONDIÇÃO A) 

(SUPRESSÃO PARCIAL) - (iv) Alteração estatutária anulando a qualificação da Fiotec como OS (Organização 

Social), (com extinção imediata dos convênios e contratos celebrados pela Fiotec com a Prefeitura e com o 

governo do Estado que promovam a contratação de mão de obra terceirizada para a rede pública de saúde; 

(Aditiva – EPSJV, Asfoc) – SUPRIMIR) 

(SUBSTITUTIVA 1) - (iv) Alteração estatutária (anulando a– SUPRIMIR) (qualificando a – ADITIVA) 

(qualificação da – SUPRIMIR) Fiotec como OS (Organização Social), (apenas para os projetos que estejam em 

consonância com a missão da Fiocruz – ADITIVA) (com extinção imediata dos– SUPRIMIR) (e extinguindo até 

o fim de 2012 os  -  ADITIVA) convênios e contratos celebrados pela Fiotec com a Prefeitura e com o governo 

do Estado que promovam a contratação de mão de obra terceirizada para a rede pública de saúde; (Aditiva – 

EPSJV, Asfoc) 

(SUBSTITUTIVA 2) - (iv) Revisão estatutária (anulando da– SUPRIMIR) qualificação da Fiotec como OS 

(Organização Social), com (apresentação de um cronograma para - ADITIVA) extinção (imediata– SUPRIMIR) 

dos convênios e contratos celebrados pela Fiotec com a Prefeitura e com o governo do Estado que promovam 

a contratação de mão de obra terceirizada para a rede pública de saúde; 

18 - (SUPRESSÃO TOTAL) - 77) - (v) Elaboração de um plano de ações visando à gradual diminuição da 

dependência da Fiotec. Deve contemplar o impedimento imediato da utilização da fundação de apoio como 

substituição a empresas contratadas pelas unidades para a terceirização; (Aditiva – EPSJV, Asfoc) (MANTER O 

DESTAQUE – CONDIÇÃO A) 
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(SUBSTITUTIVA 1) (v) (Garantir a limitação da atuação da Fiotec à função de apoio às atividades da Fiocruz e 

Elaboração – ADITIVA) de um plano de ações visando à gradual diminuição da dependência da (Fiocruz em 

relação à – ADITIVA) Fiotec. (Deve contemplar o impedimento imediato da utilização da fundação de apoio 

como substituição a empresas contratadas pelas unidades para a terceirização; (Aditiva – EPSJV, Asfoc) -

SUPRIMIR)  

(SUBSTITUTIVA 2) - (v) Elaboração de um plano de ações visando (a redução gradual da dependência da Fiotec 

para terceirização de força de trabalho para a Fiocruz. ADITIVA) - (à gradual diminuição da dependência da 

Fiotec. Deve contemplar o impedimento imediato da utilização da fundação de apoio como substituição a 

empresas contratadas pelas unidades para a terceirização; (Aditiva – EPSJV, Asfoc) – SUPRIMIR)   

(SUBSTITUTIVA 3) (v) Elaboração de um plano de ações visando à gradual diminuição da dependência da Fiotec 

(sem comprometer a eficiência da gestão dos projetos da Fiocruz – ADITIVA). (Deve contemplar o 

impedimento imediato da utilização da fundação de apoio como substituição a empresas contratadas pelas 

unidades para a terceirização; (Aditiva – EPSJV, Asfoc) – SUPRIMIR) 

19 - (SUPRESSÃO TOTAL) 78 - (vi) A utilização de excedentes da Fiotec deverá respeitar parâmetros 

estabelecidos pelo CD Fiocruz e ser realizada com total transparência, compondo um plano de aplicação para 

apoio a projetos estratégicos no âmbito do PQ; (MANTER O DESTAQUE – CONDIÇÃO A) 

20 - (SUPRESSÃO TOTAL) 79 - (vii) - Os representantes dos trabalhadores nos conselhos das entidades de apoio 

e prestação de serviço (curador, fiscal e similares) deverão ser objeto de eleição direta (quando ainda não 

ocorrer); (MANTER O DESTAQUE – CONDIÇÃO A) 

(SUBSTITUTIVA 1) - (vii) - Os representantes dos trabalhadores nos conselhos (das entidades de apoio – 

SUPRIMIR) - (da FIOTEC – ADITIVA) (e prestação de serviço – SUPRIMIR) - (Caixa de Assistência e FIOPREV – 

ADITIVA) (curador, fiscal e similares) deverão ser objeto de eleição direta (quando ainda não ocorrer); 

(SUBSTITUTIVA 2) - (vii) - Os representantes dos (trabalhadores – SUPRIMIR) - (servidores da Fiocruz – 

ADITIVA) nos conselhos das entidades de apoio e prestação de serviço (curador, fiscal e similares) deverão ser 

objeto de eleição direta (quando ainda não ocorrer); 

21 (SUPRESSÃO TOTAL) - 80 - (viii) - Abrir a discussão em relação ao destino que deverá ser dado ao Plano 

Previdenciário (Fioprev), já que o mesmo está impedido, desde 2007, de complementar aposentadorias por 

decisão do órgão controlador (Previc), perdendo desde então a função para a qual foi criado. (SUPERADO – 

CONDIÇÃO C) 

No documento encaminhado às unidades os itens 23 a 35 foram inicialmente categorizados na condição B. 

Conforme encaminhado na introdução deste documento as pendências relacionadas passam a condições A.   
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22 - (SUPRESSÃO TOTAL)  – 81 - A institucionalização da atualização do Projeto Institucional da Fiocruz, 

expressa nas propostas deliberadas na Plenária Extraordinária do VI Congresso Interno (sejam relativas ao 

projeto de constituição da subsidiaria e/ou das melhorias incrementais), deverá ocorrer por meio da criação 

de um Comitê Técnico-político da Atualização do Projeto Institucional da Fiocruz, de caráter permanente, 

como órgão de assessoria do Conselho Deliberativo, composto por delegados do VI Congresso e assegurada a 

representação de todas as unidades, por eleição em suas respectivas assembleias, e da Asfoc. (MANTER O 

DESTAQUE – CONDIÇÃO A) 

(SUBSTITUTIVA 1) – 81 - 5. Encaminhamentos para implementação das deliberações (A institucionalização 

da atualização do Projeto Institucional da Fiocruz, expressa nas propostas deliberadas na Plenária 

Extraordinária do VI Congresso Interno (sejam relativas ao projeto de constituição da subsidiaria e/ou das 

melhorias incrementais), deverá ocorrer por meio da criação de um Comitê Técnico-político da Atualização 

do Projeto Institucional da Fiocruz, de caráter permanente, como órgão de assessoria do Conselho 

Deliberativo, composto por delegados do VI Congresso e assegurada a representação de todas as unidades, 

por eleição em suas respectivas assembleias, e da Asfoc – SUPRIMIR). - (Propõe-se que haja melhor 

acompanhamento das questões encaminhadas pelo Congresso Interno, por parte do CD, publicização dos 

atos e apresentação dos resultados obtidos à comunidade da Fiocruz. Justificamos por já existir um sistema 

implantado incluindo Presidência, Unidades Técnico-Administrativas, CD, Câmaras Técnicas e Fórum de 

Planejamento. – ADITIVA) 

(SUBSTITUTIVA 2) (5. Encaminhamentos para implementação das deliberações A institucionalização da 

atualização do Projeto Institucional da Fiocruz, expressa nas propostas deliberadas na Plenária 

Extraordinária do VI Congresso Interno (sejam relativas ao projeto de constituição da subsidiaria e/ou das 

melhorias incrementais), deverá ocorrer por meio da criação de um Comitê Técnico-político da Atualização 

do Projeto Institucional da Fiocruz, de caráter permanente, como órgão de assessoria do Conselho 

Deliberativo, composto por delegados do VI Congresso e assegurada a representação de todas as unidades, 

por eleição em suas respectivas assembleias, e da Asfoc. – SUPRIMIR) – (Constituir uma comissão composta 

por delegados do VI Congresso, assegurando a representação de todas as Unidades, e da Asfoc, para 

estabelecer articulações e participar ativamente das negociações da proposta de atualização do Projeto 

Institucional da Fiocruz, compreendendo a constituição da subsidiária e/ou melhorias incrementais. – 

ADITIVA) 

(SUBSTITUTIVA 3) – (5. Encaminhamentos para implementação das deliberações A institucionalização da 

atualização do Projeto Institucional da Fiocruz, expressa nas propostas deliberadas na Plenária 

Extraordinária do VI Congresso Interno (sejam relativas ao projeto de constituição da subsidiaria e/ou das 

melhorias incrementais), deverá ocorrer por meio da criação de um Comitê Técnico-político da Atualização 

do Projeto Institucional da Fiocruz, de caráter permanente, como órgão de assessoria do Conselho 

Deliberativo, composto por delegados do VI Congresso e assegurada a representação de todas as unidades, 
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por eleição em suas respectivas assembleias, e da Asfoc. – SUPRIMIR) - (Constituir uma comissão composta 

por delegados no âmbito do CD, assegurando a representação de todas as Unidades, e da Asfoc, para 

estabelecer articulações e participar ativamente das negociações da proposta de atualização do Projeto 

Institucional da Fiocruz, compreendendo a constituição da subsidiária e/ou melhorias incrementais. 

ADITIVA) 

23 - (SUPRESSÃO TOTAL) – 82 – deverão ser atribuições do Comitê. (MANTER O DESTAQUE – CONDIÇÃO A) 

24 – (SUPRESSÃO TOTAL) – 83 - Operar como agente de negociação e coordenação das propostas de 

Atualização do Projeto Institucional da Fiocruz, estabelecendo articulações com as instâncias e atores externos 

que tenham vinculação com os pleitos, e com os agentes internos da Fiocruz para os encaminhamentos 

necessários; (MANTER O DESTAQUE – CONDIÇÃO A) 

(ADITIVA) – (Quanto a – SUPRIMIR) - operar como agente de negociação e coordenação das propostas de 

Atualização do Projeto Institucional da Fiocruz, estabelecendo articulações com as instâncias e atores 

externos que tenham vinculação com os pleitos, e com os agentes internos da Fiocruz para os 

encaminhamentos necessários (estarão a cargo da Presidência e do CD Fiocruz – ADITIVA);  

(SUPERADO – APRECIADO VII CONGRESSO E CRITÉRIOS JÁ APROVADOS NO CD E VIGENTES) - (NOVA 

PROPOSTA / SUPRESSÃO TOTAL) – 83 - Rediscutir os critérios de concessão de bolsas para servidores 

efetivadas através da Fiotec no âmbito do CD Fiocruz. 

25 – (SUPRESSÃO TOTAL) – 84 - Monitorar de maneira permanente as etapas e os encaminhamentos das 

propostas de atualização do Projeto Institucional da Fiocruz, submetendo ao CD as modificações ou 

adaptações que se fizerem necessárias e sugerindo a convocação de plenárias extraordinárias do Congresso 

Interno, na ocorrência de fatos relevantes que impliquem decisões de caráter geral nos processos de 

negociação; (MANTER O DESTAQUE – CONDIÇÃO A) 

26 – (SUPRESSÃO TOTAL) – 85 - Divulgar os resultados das negociações e das etapas de implementação, com 

o apoio dos órgãos e veículos de comunicação social da Fiocruz; e (MANTER O DESTAQUE – CONDIÇÃO A) 

27 – (SUPRESSÃO TOTAL) – 86 - Realizar eventos com o objetivo de debater com a comunidade Fiocruz e a 

sociedade o acompanhamento do processo de Atualização do Projeto Institucional da Fiocruz, de forma a 

gerar subsídios para apoiar ajustes que se façam necessários.  (MANTER O DESTAQUE – CONDIÇÃO A) 

28 – (SUPRESSÃO TOTAL) – 87 - Ao Comitê será facultado criar subcomissões para atuar junto ao parlamento, 

poder executivo, sociedade civil organizada, mídia (jornais, revistas, televisões, rádios, Internet) e instâncias 

de controle social e de gestão. (MANTER O DESTAQUE – CONDIÇÃO A) 
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29 – (SUPRESSÃO TOTAL) – 88 - À gestão da Fiocruz (Presidência, Vices e CD) caberá: (MANTER O DESTAQUE 

– CONDIÇÃO A) 

30 – (SUPRESSÃO TOTAL) – 89 - Dar condições materiais e políticas ao Comitê para atuar no plano negocial 

das propostas de Atualização do Projeto Institucional da Fiocruz; (MANTER O DESTAQUE – CONDIÇÃO A) 

31 – (SUPRESSÃO TOTAL) – 90 - Implementar as iniciativas e projetos vinculados ao processo de Atualização 

do Projeto Institucional da Fiocruz, seguindo os encaminhamentos e orientações advindos do Comitê; 

(MANTER O DESTAQUE – CONDIÇÃO A) 

32 – (SUPRESSÃO TOTAL) – 91 - Garantir a maior participação de instâncias colegiadas no processo de 

Atualização do Projeto Institucional da Fiocruz, em especial por meio do CD, Conselho Superior, das câmaras 

técnicas e de reuniões do conjunto dos conselhos deliberativos das unidades. Deverão ser relacionados nas 

pautas dos colegiados, processos e iniciativas relacionados ao projeto de Atualização do Projeto Institucional 

da Fiocruz, visando sua continua qualificação e a geração de um processo amplo de consulta, controle social, 

e aprendizagem permanente; (MANTER O DESTAQUE – CONDIÇÃO A) 

33 – (SUPRESSÃO TOTAL) – 92 - Realizar eventos internos e em conjunto com outras entidades públicas, com 

o objetivo de aprofundar reflexões sobre os impasses e a dificuldade de atuação decorrente do atual modelo 

de organização do aparelho de Estado, visando à construção de posicionamentos institucionais e de 

alternativas para serem propostas aos poderes constituídos; (MANTER O DESTAQUE – CONDIÇÃO A) 

34 – (SUPRESSÃO TOTAL) – 93 - Envidar esforços, em conjunto com outros atores públicos, junto ao poder 

executivo e ao parlamento, para o desenvolvimento do processo de reformas administrativas no âmbito do 

Estado brasileiro, visando ao reforço de sua capacidade de atuação, de produção de resultados, de supervisão 

e controle, condição fundamental para a efetividade da atualização do Projeto Institucional da Fiocruz numa 

visão de longo prazo, para garantir a efetivação da Reforma Sanitária em seus preceitos originais e favorecer 

para o conjunto de agentes públicos a oferta de melhores resultados para as políticas públicas de proteção 

social; (MANTER O DESTAQUE – CONDIÇÃO A) 

35 – (SUPRESSÃO TOTAL) – 94 - Convocar reuniões extraordinárias do Congresso Interno, na ocorrência de 

fatos relevantes que impliquem decisões de caráter geral no processo de negociação com o executivo ou com 

o parlamento (seja relativo ao projeto de constituição da subsidiaria e/ou das melhorias incrementais) para 

debater encaminhamentos subsequentes. (Aditiva – Asfoc, EPSJV) (MANTER O DESTAQUE – CONDIÇÃO A) 

36 – (MANTER O DESTAQUE) (SUPRESSÃO TOTAL) – 95 / 96 - Encaminhamento específico para o cenário de 

aprovação da subsidiária: No que se refere a uma eventual aprovação da proposta de subsidiária, as 

negociações junto ao executivo federal, a quaisquer instâncias envolvidas, e ao parlamento, deverão ser 

exercidas pelo Comitê Técnico-político da Atualização do Projeto Institucional da Fiocruz. A cada finalização 
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de etapa crítica, o projeto deverá retornar para apreciação da comunidade Fiocruz (antes do projeto sair do 

Executivo para apreciação do Congresso), por meio de convocação de plenárias extraordinárias do Congresso 

Interno, bem como na ocorrência de fatos relevantes que impliquem decisões de caráter geral no processo de 

negociação com o poder constituído, para debater encaminhamentos. (Aditiva – EPSJV, Asfoc). (MANTER O 

DESTAQUE – CONDIÇÃO A) 

ENCAMINHAMENTOS PARA A PRÓXIMA PLENÁRIA DO CONGRESSO INTERNO 

37 (SUPRESSÃO TOTAL) – 97 / 98 - A próxima plenária do Congresso Interno deverá pautar alguns temas, sem 

prejuízos de outros que se apresentem em relevância: (SUPERADO - CONDIÇÃO C) 

38 – (SUPRESSÃO TOTAL) – 99 - apresentação e debate das propostas de novas unidades da Fiocruz, no 

contexto da nacionalização das atividades da Fundação, com pretensões de sua aprovação e 

institucionalização nos termos estatutários. Deverão ser apresentados os projetos das unidades do Ceará, 

Mato Grosso do Sul, Rondônia e Piauí, bem como de outras possíveis iniciativas, ainda que em caráter 

embrionário. (Aditiva – Asfoc) (MANTER O DESTAQUE – CONDIÇÃO A) (CONDIÇÃO C - Sub. – IRR) 

BLOCO II - 2ª PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA 

ALTERAÇÕES NO ESTATUTO FIOCRUZ 

39 - (SUPRESSÃO TOTAL) – 1 - A constituição da Empresa Pública Bio-Manguinhos sendo assegurada na forma 

de empresa controlada da Fiocruz condiciona adequação na estrutura da Fiocruz visando instituição de prática 

administrativa rotineira de controle sobre a empresa. Para a implementação destas rotinas, deve ser criada 

no âmbito da Presidência da Fiocruz uma Diretoria de Contratualização, cuja principal função seja o 

monitoramento, controle e avaliação da Empresa Pública Bio-Manguinhos, sem prejuízo da extensão de 

práticas similares às demais unidades da Fiocruz. (SUPERADO – OBJETO DA PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA VII 

CONGRESSO - CONDIÇÃO C) 

(SUPRESSÃO PARCIAL) - A constituição da Empresa Pública Bio-Manguinhos sendo assegurada na forma de 

empresa controlada da Fiocruz condiciona adequação na estrutura da Fiocruz visando instituição de prática 

administrativa rotineira de controle sobre a empresa. (Para a implementação destas rotinas, deve ser criada 

no âmbito da Presidência da Fiocruz uma Diretoria de Contratualização, cuja principal função seja o 

monitoramento, controle e avaliação da Empresa Pública Bio-Manguinhos, sem prejuízo da extensão de 

práticas similares às demais unidades da Fiocruz. – SUPRIMIR) 

(SUBSTITUTIVA) - A constituição da Empresa Pública Bio-Manguinhos sendo assegurada na forma de empresa 

controlada da Fiocruz condiciona adequação na estrutura da Fiocruz visando instituição de prática 

administrativa rotineira de controle sobre a empresa. Para a implementação destas rotinas, deve ser criada 
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no âmbito da Presidência da Fiocruz uma (Diretoria de Contratualização – SUPRIMIR) (instância - ADITIVA), 

cuja principal função seja o monitoramento, controle e avaliação da Empresa Pública Bio-Manguinhos, sem 

prejuízo da extensão de práticas similares às demais unidades da Fiocruz. 

40 - 2 - A Considerando ainda que a alteração, por proposição, do Estatuto da Fiocruz é prerrogativa do 

Congresso Interno, o atual processo de adequação do Estatuto, em decorrência da constituição da Empresa 

Bio-Manguinhos, deve incorporar todas as decisões já aprovadas em momentos congressuais, sendo elas: 

(SUPERADO - OBJETO DA PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA VII CONGRESSO - CONDIÇÃO C) 

(ADITIVA 1) - Considerando ainda que a alteração, por proposição, do Estatuto (do Regimento – ADITIVA) da 

Fiocruz é prerrogativa do Congresso Interno, o atual processo de adequação do Estatuto, em decorrência da 

constituição da Empresa Bio-Manguinhos, deve incorporar todas as decisões já aprovadas em momentos 

congressuais, sendo elas: 

3 - Constituição da unidade técnico-científica Instituto Carlos Chagas, em Curitiba; 

4 - Transformação do Instituto Fernandes Figueira em Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do 

Adolescente Fernandes Figueira; 

5 - Transformação do Instituto de Pesquisa (Clínica - ADITIVA) Evandro Chagas em Instituto Nacional de 

Infectologia Evandro Chagas; 

41 – 6 - Atualização nos nomes das seguintes unidades: Instituto René Rachou, em Belo Horizonte; Instituto 

Gonçalo Muniz, em Salvador; Instituto de (Pesquisas – SUPRESSÃO PARCIAL) Aggeu Magalhães, no Recife; e 

Instituto Leônidas e Maria Deane, em Manaus; Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica 

em Saúde; Instituto de Tecnologia em Fármacos (Farmanguinhos); (SUPERADO  OBJETO DA PLENÁRIA 

EXTRAORDINÁRIA VII CONGRESSO - CONDIÇÃO C) 

42 – 7 - Atualização da estrutura de cargos em comissão em conformidade com as proposições da Plenária 

Extraordinária do V Congresso Interno e demais decisões do Conselho Deliberativo. (SUPERADO  OBJETO DA 

PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA VII CONGRESSO - CONDIÇÃO C) – (CONDIÇÃO A - Sub. – EPSJV) 

43 – 8 - Constituição das unidades técnico-científicas: Rondônia - Fiocruz Noroeste; Mato Grosso do Sul – 

Fiocruz Cerrado/Pantanal; Ceará – Fiocruz Ceará; Piauí – Fiocruz Piauí; caso haja infraestrutura científica, 

tecnológica, administrativa e jurídica. (MANTER DESTAQUE – CONDIÇÃO A) - (CONDIÇÃO C - Sub. – IRR) 

II. MELHORIAS JURÍDICO-ADMINISTRATIVAS – CÓDIGO NACIONAL DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  

QUANTO ÀS PROPOSTAS PARA FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS (RHS). 
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44 – (SUPRESSÃO TOTAL) – A regulação da participação de servidores e empregados públicos em ICTs 

privadas, bem como a concessão de bolsas por agências de fomento e fundações de apoio a servidores, deve 

ser facultada as ICTs públicas que deverão instituir regramentos próprios sobre a matéria. (SUPERADO - 

CONDIÇÃO C) 

DOS REGIMES DE COMPRAS, CONTRATAÇÕES E IMPORTAÇÕES 

45 – (SUPRESSÃO TOTAL) – 1 - O texto atual do CNCTI deve evoluir mais quanto à flexibilização das regras de 

contratação previstas pela Lei 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos), e para promover o fortalecimento da 

pesquisa e da capacidade de gerar inovações de base técnico-científica são necessários maiores avanços, 

incluindo, por exemplo, o aumento do valor previsto para a aquisição direta. (SUPERADO - CONDIÇÃO C) 

 (SUBSTITUTIVA 1) – O texto atual do CNCTI deve evoluir mais quanto à flexibilização das regras de contratação 

previstas pela Lei 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos), e para promover o fortalecimento da pesquisa e da 

capacidade de gerar inovações de base técnico-científica são necessários maiores avanços, incluindo (regras 

para inexigibilidade, dispensa de licitação, aumento do valor previsto para compra direta, aplicadas as 

especificidades do processo de pesquisa – ADITIVA) - (por exemplo, o aumento do valor previsto para a 

aquisição direta – SUPRIMIR). 

(SUBSTITUTIVA 2) - O texto atual do CNCTI deve evoluir mais quanto à flexibilização das regras de contratação 

previstas pela Lei 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos), e para promover o fortalecimento da pesquisa e da 

capacidade de gerar inovações de base técnico-científica são necessários maiores avanços, incluindo, (por 

exemplo, o aumento do valor previsto par – SUPRIMIR) - (aquisição direta sem instituição de valor  - 

ADITIVA) 

(ADITIVA) - O texto atual do CNCTI deve evoluir mais quanto à flexibilização das regras de contratação 

previstas pela Lei 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos), e para promover o fortalecimento da pesquisa e da 

capacidade de gerar inovações de base técnico-científica são necessários maiores avanços, (de modo a 

permitir a aquisição de serviços, insumos e equipamentos, por parte das ICT, destinados exclusivamente à 

pesquisa científica, tecnológica e inovação, por dispensa de licitação. – ADITIVA) 

– 2 - O PL 2177 estabelece o prazo de 60 meses como limite de vigência contratual (art. 42, § 2º do PL 2177), 

devendo tal artigo restabelecer o disposto no art. 57, V, da lei 8.666/93. (Que possibilita contratações de até 

120 meses - ADITIVA). (SUPERADO - CONDIÇÃO C) 

QUANTO A QUESTÕES RELACIONADAS À PROPRIEDADE INTELECTUAL 

(SUPRESSÃO TOTAL) –  Na perspectiva apresentada pelo CNCTI quanto à propriedade intelectual, é 

fundamental incluir o direito ao acesso a tecnologias que assegurem melhoria das condições de vida de 
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pacientes em situação de alta vulnerabilidade, como pacientes com AIDS no continente africano. 

Fundamentalmente trata-se de assegurar o direito a um bem comum essencial a vida. (SUPERADO - 

CONDIÇÃO C) 

ENCAMINHAMENTOS QUANTO AO CNCTI  

(SUPRESSÃO TOTAL) –  A Fiocruz deve envidar esforços para implementação imediata da Lei de Inovação na 

gestão institucional onde couber. Deverá ser constituído um GT para análise e proposta de implantação da Lei 

de Inovação na Fiocruz. (SUPERADO - CONDIÇÃO A)  - (CONDIÇÃO C - Sub. – IRR) 

(SUBSTITUTIVA) - A Fiocruz deve envidar esforços para implementação imediata da Lei de Inovação na gestão 

institucional onde couber. (Deverá ser constituído um GT para análise e proposta de implantação da Lei de 

Inovação na Fiocruz. – SUPRIMIR) O CD Fiocruz e a Câmara Técnica de gestão devem identificar as 

experiencias das unidades da Fiocruz e outras ICTs que já estejam incorporando a cultura e prática da inovação 

e as potencialidades abertas pela lei. (SUPERADO - CONDIÇÃO A) - (CONDIÇÃO C - Sub. – IRR) 

BLOCO III - 3ª PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA - Apresentação, Fiocruz e a Companhia 

Brasileira de Biotecnologia em Saúde – Bio-Manguinhos, Anexos – exposição de motivos, Projeto de lei, 

Decreto de criação, Estatuto da Empresa (extrato), Regimento da Empresa (extrato), Estatuto Fiocruz) 

NÃO É PERTINENTE A ABORDAGEM NESTA PLENÁRIA – PROCESSO DE ENCAMINHAMENTO DO PL DE 

BIOMANGUINHOS ENCONTRA-SE AINDA TRAMITANDO NO EXECUTIVO  


