Associação dos Servidores da Carreira de Especialista em Meio Ambiente e do PECMA, no DF

Ciclo de Debate sobre nossas condições de trabalho
Ontem (13/08, terça-feira), no 2º dia de debates do Ciclo de Debate sobre Nossas Condições
de Trabalho, promovido pela ASIBAMA-DF em sua área de lazer (Ibama-Sede), os servidores
presentes chegaram aos seguintes apontamentos, os quais ora reproduzimos:
1. Críticas e questionamentos preliminares sobre o sistema
- Duplicidade de procedimentos; papel e eletrônico; limitação de busca; gasto de tempo em fazer as
atividades de retrabalho;
- Desvinculação entre os documentos recebidos e produzidos – não há rastreabilidade que relacione
um documento a outro (ex: um Ofício do Ministério Público, cuja resposta elaborada pelo Ibama não
fica vinculada ao documento recebido);
- Vários setores já fizeram relatos de problemas;
- Está sendo difícil trabalhar;
- Demora em receber os documentos - necessidade de fortalecimento dos setoriais e aumento do
número de secretárias;
- nem todos os documentos são tramitados no docibama;
- Período de adaptação já passou. O sistema não atingiu o que queria: melhorar a eficiência do
trabalho das Diretorias e Superintendências.
- Será feita alguma avaliação da eficiência do sistema?
2. Sugestões de Encaminhamentos:
- Formalização das queixas e das solicitações de solução;
- Criação de um GT para discussão sobre o Doc.Ibama, com membros representantes de cada
Diretoria;
- Possibilidade do técnico inserir no processo documentos escaneados que não foram produzidos no
Doc.Ibama - alteração do artigo 4º da IN 11/12;
- Ferramenta de busca que permita o mapeamento do que foi produzido ou assinado por cada
servidor;
- Separação das funções de plataforma de produção de documentos e a função de movimentação
processual – desvincular a tramitação do processo da juntada virtual dos documentos dele
constantes;
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- Mudança de “template” para aparecer o resumo dos documentos;
- Alterar o campo de formulário de endereçamento, para permitir o preenchimento manual, de
modo a aumentar a celeridade desse procedimento;
- Questionar a Administração sobre a triplicidade de sistemas que estão sendo desenvolvidos em
paralelo, em detrimento da eficiência econômica dessa escolha: SIGA; e-proc; Doc.Ibama.
3. Referências
http://www.ibama.gov.br/sophia/cnia/legislacao/IBAMA/IN0011-071212.PDF
http://www.ibama.gov.br/phocadownload/ibama/pdti_2013-2015_v1_c.pdf
Ficha-04. Desenvolvimento de Ferramenta de Gestão Eletrônica de Documentos – DocIbama
Ficha-09.Processo Administrativo Eletrônico de Apuração de Infrações Ambientais (e-Proc)
NS45 - Desenvolver, implantar e manter o Sistema Integrado de Gestão Ambiental (SIGA) –
módulos Licenciamento Ambiental Federal (LAF), Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) e
Compensação Ambiental (CA).
A ASIBAMA-DF reforça a necessidade de diálogo da Administração do Ibama com os seus
servidores, especialmente pelo fato destes serem usuários dos sistemas em funcionamento ou em
construção, alertando ainda dos riscos de se comprometer a eficiência do nosso trabalho sempre que
esse diálogo for inexistente ou insuficiente.
Por fim, reforçamos o convite a todos os servidores da carreira de Especialista em Meio
Ambiente, para participarem dos debates dos dias 14, 15 e 16/08, cujos temas estão descritos na
convocatória entregue a todos, associados e não-associados. Venha participar dessa reflexão coletiva
sobre a nossa carreira e o cotidiano do nosso trabalho!
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