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

Ciclo de Debate sobre nossas condições de trabalho
No 4º Dia (15/08) do Ciclo de Debates sobre as Nossas Condições de Trabalho, promovido
pela ASIBAMA DF na área de lazer (Ibama-Sede), foram tratadas as discussões sobre o fim da
cobertura da GEAP aos servidores da Carreira de Especialista em Meio Ambiente, e os problemas
referentes ao registro biométrico de frequência (“ponto eletrônico”).
O primeiro ponto tratado foi o do fim da cobertura do GEAP, tendo sido iniciado com os
informes pela ASIBAMA DF aos presentes, sobre as últimas tratativas realizadas entre os gestores do
Ibama e os gestores da GEAP. Foi lida ainda a nota oficial que a DIPLAN publicou no IbamaNet.
Concluiu-se que até o presente momento: a) não há previsão de convênio a ser firmado com outro
plano de saúde; b) há a possibilidade de a GEAP renovar com os servidores da carreira, mas não há
movimentação pela Administração do Ibama nesse sentido; c) a Administração do Ibama não deu
informações sobre o processo de licitação para firmamento de um novo convênio (com outro plano
de saúde). Foi sinalizada pelos interventores da GEAP a possibilidade de renovação.
Como encaminhamentos, foram apresentados os seguintes:
-Que a Administração do Ibama adote todas as providências necessárias para que seja
procedida a renovação do Convênio.
- Verificar o tempo do convênio firmado pelo ICMBio, e os detalhes do convênio.
- Que a Administração do Ibama apresente à ASIBAMA DF e para a Asibama Nacional todas
as informações referentes ao atual status do convênio com a GEAP e ao processo de licitação para o
novo convênio.
- Articular junto à CONDSEF e ao SINDSEP para que o Governo Federal autorize a GEAP a
atender todos os servidores públicos federais.
- Audiência dos servidores (ativos e aposentados) com o Presidente do Ibama e o Diretor da DIPLAN,
no Auditório 1 do Ibama-Sede, para que sejam esclarecidos os pontos referentes à renovação do
Convênio e ao processo de licitação em curso.
Quanto ao Ponto Eletrônico, foram apresentadas as sugestões de alteração consolidadas no
GT instituído pela Presidência do Ibama, no 2º semestre de 2011, bem como informado o atual
status: em consulta junto ao MPOG quanto à legalidade da nova minuta sugerida. A discussão seguiu
abordando as seguintes problemáticas: a) nem todas as horas são contabilizadas, especialmente nas
atividades de sobreaviso (Prevfogo e Fiscalização), vistorias de campo e fechamentos de pareceres e
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relatórios urgentes (que demandam atividades extrajornada excepcionais); b) a Administração não
tem adaptado o ponto eletrônico à realidade de trabalho das Diretorias-Fim.
Como encaminhamentos, foram apresentados os seguintes:
- Estabelecer no âmbito da ASIBAMA-DF um grupo para redigir as sugestões de alteração na
Portaria, sob a ótica dos servidores, ainda que incorporando alguns pontos trazidos pelo GT instituído
pela Presidência do Ibama.
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