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Brasília/DF, 27 de abril de 2020 

Aos cuidados de Vossa Senhoria, a Senhora 
 
 

MARIO FRIAS 

Secretária Especial de Cultura 

 

 

 

Ref.: Requerimento de  

 

Ilustríssimo Sra. Secretária de Cultura,  

 

A ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIOS DA 

CULTURA (AsMinC), por intermédio de seus advogados, vem, respeitosamente, à 

presença de Vossa Excelência, com o devido respeito e acato expor e requerer o que 

segue. 

Considerando a nova estrutura da Secretaria de Cultura, publicada no 

Decreto 10.357 de 20 de maio de 2020, estabeleceu a nova estrutura dessa Secretaria no 

âmbito do Ministério do Turismo. Assim, as diversas implicações administrativas e 

jurídicas do decreto trazem situações novas aos servidores, gerando incertezas e 

dificuldades de realização dos trabalhos do órgão.  

Nesse sentido é de interesse do servidor o esclarecimento das diversas 

situações e requer-se informações sobre o que se segue: 

a) Algumas estruturas não foram contempladas no Decreto, como 

por exemplo o condução do Fundo Nacional de Cultura, cuja gestão está a cabo 

da Secretaria Especial da Cultura, mas não mereceu menção que instâncias vão 

tratar dessa gestão. Assim, como se dará a operacionalização das políticas do 

MinC nessa nova estrutura. 
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b) Como se dará a mudança dos servidores (em especial os que estão 

não estão lotados na Secretaria Especial de Cultura (que terão mudança de 

espaço físico)  em meio a pandemia. 

c) Quando e para onde irão esses servidores? Existem áreas que não 

possuem correlação exata entre as que existem na Cidadania e no Turismo. 

Como se dará o processo de lotação desses servidores. O perfil, as competências 

e o histórico laboral serão considerados? 

d) Está previsto algum processo de recepção/ambientação aos 

servidores? 

e) A partir da publicação da estrutura, haverá um período de 

transição? Quanto tempo o servidores terão para se apresentar a novas chefias? 

Será respeitada a quarentena? Quem coordenará esse processo? A quem se dirigir 

em caso de dúvidas?  

f) Todos os cargos e gratificações originários do extinto Ministério 

da Cultura, em especial dos cargos da área meio, a qual houve fusão no momento 

da junção com a Cidadania, retornarão na nova estrutura para prestar suporte ao 

tamanho da Secretaria Especial de Cultura e vinculadas adequadamente? 

g) Tendo em vista as vantagens já comprovadas do teletrabalho, 

principalmente em tempos de pandemia de COVID-19, a gestão da SECULT 

estuda medidas para instaurar este tipo de trabalho como regra em casos de 

servidores que trabalham exclusivamente com sistemas informatizados, como o 

SEI e o SALIC? 

h) Como se dará o processo de realocação dos servidores dos 

extintos Escritórios Regionais? 

 

Pede urgência e aguarda deferimento. 

Brasília/DF, 27 de maio de 2020. 


