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P Remi& do Conselho de 
AdminisWaflo da Assodam 
lnstituto Nacional de 
Maternitica Pum e Aplicada. 

k quatons hotas e ttinta minutos do dia dezesseh de abril de dois mil s urn, 
na sede da Associago lnstituto Nacional de Matematica Pura e Apticada, na 
cihde do Ria de Janeiro - RJ, sob a direflo de seu Presidente, Professor 
Eduardo Moacyr Krieger, teve iniao a sexta reunigo do Conselho de 
Administmwo desta entidade, estando presentes, a l h  do Presidente, os 
seguintea Conselheiros: Carlos America Pacheco, Clhudio Landim, Fernando 
Adalpho R. Sandroni, Jos6 Galizia Tundisi, Luiz Alberto Horta Barbosa e 
SBrgio Ribeiro da Costa Werlang. Participaram t a m b h  da reunia, as 
seguintes pessoas: Jacob Pelis JGnbr, Diretor Geml da AssociaHo, CBsar 
Carnacho, Diretar Adjunto e os mnvidados Edmundo Taveira, Maria Teresa 
Correia da Silva e Cristina Perez. Obsenrada a pauta proposta, foi lida a ata 
da reunib anterior, realhda em cinco de fevereiro passado, tendo sido 
aprovada na integra. A seguir, o Professor Jacob Palis Jljnior, Diretor Geral 
da AssociaHo, dismeu sobre as atividades e o fundonamanto da sntidade, 
ressaltando que este vem ocorrando satisfatoriarnente nesta fase inicial de 
organizaw, passando a ae referir aos seguintes pontos: Regutamentos de 
AquisiHo de k n s  e Sewips 8 Regulamento de Recursos Humanos e 
Planos de Cargos e Salhrias, salientando, entre outros aspectos, as prams 
regimentais a serm observados; mencionou, ainda, varios novos projetos de 
atividades do IMPA-QS, comb por exemplo, a rnobilIza@o de lideranqas da 
matematica brasileira para urn necesdrio e estrat4gico crescimsnto 
integrado dos reeursos hurnanos nests am, -do, a pmp6sit0, refehncia 
ao docurnento "Panorama dos Recursos Humanos em MaternAtica- 
Premencia de Crescer", em fase final de dabomg40 sob a bgide do IMPA e 
da Sociedade Brasileira de Matemhtica, e sabre urn projeto inovador de 
cooperwo do Bmsil cam a Franp em Matemaica, que tambem mobiliza 
lidemnws dos dois paises nesfa Area e estirnula a participa@o de 
maternaicos sul-americos em prajetos tripartite$ de atividades cientlficas. 
Sobre os novos projetos o Professor SBrgio Werfang referiu-se ao aspects 
financeiro da Associago particularirsndo a necessidade de exame prdvio 
das disponibilidades opmenMas,  antes da realizaw de qualquw projeto 
ou despesa, em particular aqmlas pertinentes & atividade-fim. 0 Professor 
Jacob afimou que Q IMPA j3 atua desta forma s concordar corn o Professor 
SBrgio de que o procedimento B essential e continuah a ser seguido corn 
todo o rigor. Dando seqilgncia h e>cposi@o de novas atividades do IMPA-OS, 
o Professor Carnacho cornentou sobre o lampmento de urn curso de 
Mestrado de M6todos Matem~ticos em Finanqas, a partir de janeiro prbximo 
passado, sendo este urn mestrado de cahter regular, corn dura@o prevista 
de 24 m e s s ,  tendo &do matrialadus 35 alunos de urn total de 80 
candidates, dos quais 6 dispbm de balsa de estudo e o u b s  9 s€io isentos 
de qualquer encargo finanoeiro. Tendo ern vista o sucesso inicial deste curso 
e a grande necessidade de rearms hurnanos de alta compet4ncia em 
atulria no pais, form iniciadas estudos sobre a viabilidade d8 irnptantaqGo 
de urn programa tamMm nesta area Salientou-se que desta foma o lMPA 



se aproxima ainda mais das Srreas de Engenharia, Economia e outras. 0 
Professor Jacob ressaltou que de fato os itens anteriores fazem parte de uma 
estrategia totalmente inovadora do IMPA-OS, com o objetivo maior de 
impulsionar o desenvolvimento da Matematica Brasileira como um todo, 
fortalecendo suas interaMes com as demais areas da Cigncia e da 
Tecnologia, bem como suas aplica@es no ambit0 do setor produtivo e do 
desenvolvimento regional, alem de promover substancial melhoria do ensino 
no Pais e o crescimento de centros emergentes de pesquisa cientifica no 
Brasil e na America do Sul. Estes objetivos sera0 atingidos atraves da 
integra~io, corn carater fortemente multidisciplinar, dos recursos e setores 
da comunidade matematica e de areas afins visando, juntamente com o 
avanGo da Matematica Fundamental e Computacional, tambem o 
desenvolvimento de projetos multidisciplinares de forte impact0 nas areas de 
Petr6le0, Clima e Previsao do Tempo, em que jB existem significativos 
projetos em andamento, e nas areas de Bio-Matematica, Matematica 
Financeira e Energia Elbtrica dentre outras, que apresentam grande potencial 
de desenvolvimento. Outro aspect0 fundamental da proposta e incrementar a 
fonna@o de pesquisadores altamente qualificados (doutores e postdocs) 
nessas diversas areas, bem como atuar de mod0 efetivo e em escala 
nacional, com apoio da Rede Nacional de Pesquisa, na melhoria do ensino 
da Matematica, sobretudo nos niveis secunddrio e universitario. 0 projeto 
conta com a participaMo de colaboradores estrangeiros do mais alto nivel, 
dentre os quais se destacam os ganhadores da Medalha Fields, Jean- 
Christophe Yoccoz (Collkge de France), John Milnor (State University of New 
York), David Mumford (Harvard e Brown Universities), Pierre-Louis Lions 
(Universite de Paris), e Vaughan Jones (University of California at Berkeley). 
Tal projeto, que reljne grande parte da lideranw da Matematica Brasileira, 
sob a coordena@o do IMPA, foi apresentado ao CNPq-MCT como pre- 
proposta de lnstituto do Milanio a ser considerada dentro em breve. 
Independentemente, o IMPA orientarfi suas atividades pelo menos em boa 
parte, dentro das linhas descritas acima e sempre com uma perspectiva 
integrada do processo. Todos os membros do Conselho de Administra~Zio 
fizeram uso da palavra para manifestar seu inteiro apoio a este programa de 
atividades, onde destaca-se uma visa0 estrategica global e coerente das 
mesmas el em especial, a intera@o com outras areas do conhecimento. Em 
seguida, fez-se a leitura da Nota de Esclarecimento do MCT, assinada pela 
Consultora Maria Teresa Correia da Silva, anexa a presente Ata, sobre as 
indagages feitas por ocasiao da ultima reuniQo do Conselho, que, em 
resumo, reafirmou os seguintes pontos fundamentais: incumbe ao IMPA-OS 
o estabelecirnento de seu prdprio sistema seletiva de aquisi~iio de bens e 
servips, respeitando os principios de competitividade e igualdade entre os 
participantes; que, mesmo considerando que as aquisi~jes do IMPA-OS s8o 
custeallas com recursos pljblicos, por tratar-se de institui~io privada, n%o 
esta a entidade sujeitas as exigancias da Lei no 8666193, embora tais 
aquisi@es obedewm aos principios da licita@o, como determina a InstruMo 
Normativa STN no 01/97; que a responsabilidade nessas aquisi~bes, por 
tratar-se de ato de gestso, e da AdministraHo do IMPA-OS e n8o dos 
membros de seu Conselho de Administra~io. No tocante a Lei de 
Responsabilidade Fiscal, LRF (Lei Complementar no 101/2000), a 
mencionada Nota do MCT afirma ainda que: ela tem como destinatarios os 
entes publicos, no que tange a gestao fiscal, nos niveis federal, estadual e 



municipal; que dada a natureza juridica das organiza~bes sociais, nao 
integrantes de qualquer daqueles niveis de governo, a elas n5o se aplicam as 
norrnas e obrigafles daquela Lei. Aduz, ainda, a Nota que "Nao e demais 
salientar que a natureza do vinculo estabelecido pelo Poder P~lblico Federal 
com o IMPA-OS 6 contratual, nao tendo o condiio de transferir ao ente 
privado a responsabilidade fiscal pelo cumprimento do or~amento da Uni%on. 
Concluindo, em seu item 3, assinala a Nota, "Por ultimo, resta indaga@o 
quanto B possibilidade de responsabilizagilo, ate judicial, do IMPA-OS pela 
inadimplgncia no cumprimento de obrigacbes assumidas em virtude do n3o 
repasse de recursos pelo Poder Pirblico no Bmbito do contrato de gestso, 
poderA o IMPA-OS, a cada caso, indicar a Uniao a lide". 0 Professor Sergio 
Werlang enfatizou que a Nota deixou claro nao ser o IMPA-OS atingido pela 
LRF, e ser, todavia, obrigat6ri0, nas aquisi$6es, processos de licita@o, com o 
que concordou a Consultora Maria Teresa da Silva, destacando que tais 
processos deverao observar normas da prbpria entidade. Assinalou o Dr. 
Sandroni que, em caso de a@o judicial, poderh ser o MCT chamado a lide, 
embora isso n8o exima o IMPA-OS de responsabilidade, entendimento este 
ratificado pela Consultora. Neste sentido o Professor Jacob esclareceu que, 
por orientaMo da Consultoria Juridica do MCT, todos os contratos do IMPA- 
OS ja fazem men@o explicita ao fato de que os recursos financeiros sao 
oriundos do Contrato de GestSio com o MCT. Como medida oportuna, pela 
tranqiiilidade que ofereceria aos gestores e aos membros do Conselho de 
Administraflo, foi ressaltada a necessidade de contigenciamento de recursos 
para cada contrato, procedendo-se a constantes avalia~bes com esta 
finalidade. Foi aprovado o Regulamento de Aquisi@o de Bens e Servips, 
tendo os Conselheiros Pacheco e Sandroni oferecido emenda $I reda@o do 
segundo paragrafo do item 7 - Disposi@es Finais - que ficou corn a seguinte 
reda@o: "0s valores constantes do item 4 "an e 6 "em poderZio, a cada doze 
meses, serem atualizados pelo Diretor Geral, ouvido o Conselho de 
Administra@on. Igualmente, foram aprovados o Plano de Cargos e Salarios - 
PCS, com acrescirno de 5% (cinco por cento) sobre os valores atribuidos aos 
cargos, e o Regulamento de Recursos Humanos, este sem altera@io. 
Esgotada a pauta da reuniao, o Presidente declarou-a encerrada, solicitando 
a mim, Luiz Alberto Horta Barbosa, a lavratura da presente ata. 

Eduardo Moacir&ieger 
Presidente 

Luiz Albedo Horta Barbosa 
Secrethrio 


