Ministério do Meio Ambiente
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio
Gabinete da Presidência
Memória de Reunião do Comitê Gestor
Aos vinte e nove dias do mês de agosto de dois mil e doze, na sala de reuniões da
Presidência do ICMBio, às 10h39, teve início a reunião com os seguintes
participantes: Roberto Ricardo Vizentin (Presidente), Silvana Canuto Medeiros
(Diretora da Diretoria de Planejamento, Administração e Logística - DIPLAN),
Marcelo Marcelino de Oliveira (Diretor da Diretoria de Pesquisa, Avaliação e
Monitoramento da Biodiversidade - DIBIO), João Arnaldo Novaes Júnior (Diretor
da Diretoria de Ações Socioambientais e Consolidação Territorial em Unidades de
Conservação - DISAT), Bernardo Issa de Souza (Diretor Substituto da Diretoria de
Criação e Manejo de Unidades de Conservação - DIMAN), Carlos Vitor Andrade
Bezerra (Procurador-Chefe Nacional da Procuradoria Federal Especializada PFE/ICMBio), Maria Iolita Bampi (Chefe de Gabinete), Tânia Maria de Souza
(Assessora –GABIN/PRESI), José Carlos Moreira Pereira (Auditor Chefe - AUDIT),
Gustavo Costa Rodrigues (Coordenador da Coordenação-Geral de Planejamento
Operacional e Orçamento – CGPLAN), Paulo Roberto de Araújo (Coordenador da
Coordenação-Geral de Administração e Tecnologia da Informação - CGATI), Sandra
Márcia Xavier Tavares (Divisão de Comunicação Social - DCOM) e Celso Ricardo
Stecanela (Coordenação de Orçamento – COOR).
Pauta:
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Vagas na garagem (DIPLAN)
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4.3 Outros.
Deliberações:
1.

Vagas na garagem (DIPLAN).

A Senhora Silvana Canuto informou que os servidores do Instituto, por meio da
Associação dos Servidores da Carreira de Especialista em Meio Ambiente e do
PECMA, no DF (ASIBAMA-DF), apresentaram proposta, em 2 de agosto p.p., para
alteração das regras que condicionam o uso da garagem privativa da sede do
ICMBio.

De acordo com os critérios definidos pelo Comitê Gestor, por ocasião da mudança
de endereço do Instituto para o Complexo Administrativo do Sudoeste, as vagas
privativas, atualmente, são destinadas a todos os funcionários e servidores
ocupantes de cargos comissionados; àqueles com problemas de saúde e sobrecomendação médica; idosos e também outras pessoas, em situações especiais,
desde que devidamente autorizadas pela Administração. As vagas remanescentes
são sorteadas entre os demais servidores, que as podem utilizar por um período de
seis meses. Após este prazo, eles devem devolver os seus respectivos cartões de
acesso à garagem privativa e novo sorteio é realizado para os servidores que não
participaram do sorteio anterior.
Considerando a apresentação de algumas críticas a esse sistema, desde a sua
implantação, a ASIBAMA-DF, recentemente, elaborou um diagnóstico sobre a
disponibilidade e a ocupação rotineira de vagas, constatando que muitas ficam
diariamente ociosas, em função de diversos motivos: férias, viagens a serviço,
atendimento a compromissos externos, eventuais ausências, entre outros, de
servidores e funcionários com acesso autorizado.
A partir dessa constatação, a ASIBAMA encaminhou a proposta supramencionada
para a Diretoria de Planejamento, Administração e Logística (DIPLAN), sugerindo
que somente os detentores de cargos comissionados correspondentes a DAS-4,
DAS-5 e DAS-6 tenham vagas reservadas na garagem e que o critério para a
ocupação das vagas remanescentes seja a ordem de chegada dos servidores.
A decisão de consenso, após discussão da proposta, foi a manutenção de vagas
para todos os ocupantes de cargos em comissão e a implantação do sistema
rotativo (ordem de chegada) para o uso do restante das vagas, pelos demais
servidores.
2.

Parque Nacional de Brasília (DIMAN).

O Senhor Bernardo Issa fez uma breve explanação sobre a atual situação do Parque
Nacional de Brasília, ressaltando os principais pontos que necessitam ser discutidos
(equipe de trabalho, proteção, uso público, infraestrutura, entre outros), com vistas à
adoção de providências urgentes.
Para decidir esse assunto, o Senhor Presidente recomendou a realização de reunião
específica e a utilização do relatório de auditoria operacional do Parque,
recentemente concluído pela Auditoria Interna (AUDIT), como base de discussão.
O Senhor Marcelo Marcelino, por sua vez, sugeriu a elaboração de um plano de
gestão do Parque para também subsidiar as tratativas sobre o referido assunto.
Os outros encaminhamentos pactuados referiram-se à elaboração da proposta de
gestão integrada das unidades de conservação do Distrito Federal por processo e a
discussão sobre a política estratégica de uso público.
No contexto dessas deliberações foi ainda acordado que a Senhora Silvana Canuto
providenciará a realização de oficina para discutir a gestão das unidades de
conservação por processo (criação de um Núcleo de Gestão Integrada – NGI ), de
modo a dar prosseguimento ao planejamento estratégico correspondente à terceira
fase de remodelagem institucional do ICMBio.

3.

Orçamento 2012 (DIPLAN).

Com a finalidade de atualizar o Comitê Gestor sobre a situação orçamentária do
ICMBio, o Senhor Gustavo Rodrigues realizou uma apresentação resumida,
informando a ampliação, em R$ 23.100.000,00 (vinte e três milhões e cem mil reais),
do valor constante na Lei nº 12.595, de 19 de janeiro de 2012 (estima a receita e fixa
a despesa da União para o exercício financeiro de 2012), por meio de recebimento
de dois créditos, no final do mês de julho, sendo um deles no montante de R$
20.000.000,00 (vinte milhões de reais), para as ações relativas ao fogo. O outro
crédito, no valor de R$ 3.100.000,00 (três milhões e cem mil reais), recebido via
decreto, é parte do montante de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais),
solicitado para custear os contratos administrativos. O valor remanescente deste
total, R$ 11.900.000,00 (onze milhões e novecentos mil reais), por meio de projeto
de lei, encontra-se no Congresso Nacional, aguardando aprovação.
Ele ressaltou que, embora a aprovação desses créditos de R$ 23.100.000,00 (vinte
e três milhões e cem mil reais), não houve a correspondente liberação de limite
orçamentário.
Foi informado também que existe a expectativa de aprovação de créditos
orçamentários no valor de R$ 26.500.000,00 (vinte e seis milhões e quinhentos mil
reais), sendo R$ 11.900.000,00 (onze milhões e novecentos mil reais) referentes à
complementação para os contratos administrativos e R$ 14.600.000,00 (quatorze
milhões e seiscentos mil reais), por excesso de arrecadação.
Para a liberação de limite referente aos créditos no valor de R$ 23.100.000,00 (vinte
e três milhões e cem mil reais) bem como a aprovação dos créditos pendentes, que
totalizam R$ 26.500.000,00 (vinte e seis milhões e quinhentos mil reais), foi
enfatizada a importância de empenho do ICMBio junto às instâncias competentes.
Enquanto esses recursos não são viabilizados, foi recomendado aos diretores
planejarem a ampliação da execução dos recursos disponíveis nos projetos
especiais, com destaque para o Projeto para Conservação da Biodiversidade e
Promoção do Desenvolvimento Socioambiental - Projeto PNUD BRA/08/023, que
contempla todas as diretorias finalísticas.
4.

Informes.

4.1.

Aniversário do ICMBio.

A Senhora Iolita Bampi comunicou que a realização da solenidade oficial de comemoração do aniversário do ICMBio foi agendada para o dia 5 de setembro, no auditório do Instituto, oportunidade em que se pretende providenciar a assinatura de portarias que estabelecem e consolidam os instrumentos de gestão para as unidades
de conservação federais, como: os planos de manejo e os conselhos gestores, e
que criam reservas particulares do patrimônio natural (RPPN).
Na agenda do evento, consolidada pela Divisão de Comunicação Social – DCOM,
foram também incluídas a assinatura do acordo de gestão em unidades de
conservação com populações tradicionais, a oficialização do regimento que
normatiza as ações de fiscalização do Instituto e a assinatura do instrumento de
criação do grupo de assessoramento para a implementação de planos de ação para
a conservação de algumas espécies da fauna.

4.2. VII Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação (CBUC).
A Senhora Iolita Bampi relatou que, observadas as resoluções da reunião do Comitê
Gestor, datada de 11 de julho de 2012, relativas à participação do ICMBio no
Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação (VII CBUC), em Natal/RN, no
período de 23 a 27 de setembro de 2012, foram providenciadas as inscrições de 149
servidores. Deste total, 33 solicitaram isenção do pagamento de inscrição e se
responsabilizaram pelas despesas de participação (voluntários), 29 foram indicados
pelas diretorias do Instituto para participar de simpósios, 27 são autores de trabalhos
técnicos selecionados e terão as despesas pagas pelo ICMBio e 60 participarão por
meio do Programa Áreas Protegidas da Amazônia (ARPA).
Na tentativa de viabilizar a participação de outros servidores foi comunicada a
realização de gestões junto à SOS Mata Atlântica para o pagamento de algumas
passagens e diárias, considerando a atual situação de insuficiência de recursos
financeiros do Instituto.
4.3. Outros.
4.3.1. A Senhora Iolita Bampi agradeceu a oportunidade de participação no curso
para discutir as novas configurações e tendências da gestão pública, que foi
promovido pela Fundação Dom Cabral e ministrado por especialistas e professores
altamente qualificados no assunto.
Para compartilhar um pouco essa experiência, ela decidiu disponibilizar o material
das apresentações na página da intranet do ICMBio, para acesso dos colegas
interessados.
4.3.2. Ao lembrar a recente saída do Procurador Federal, Dr. Henrique Varejão de
Andrade, que deixou o ICMBio para assumir o cargo de Procurador-Chefe Nacional
da Procuradoria Federal Especializada, do IBAMA, o Senhor Carlos Vitor enalteceu
a excelência da capacidade profissional do colega e amigo e desejou-lhe sucesso no
novo trabalho.
Na oportunidade, ele comunicou a publicação da nomeação do novo Coordenador
da Procuradoria Federal Especializada, do ICMBio, Dr. Vinícius Vieira de Souza
(Portaria Nº 342, de 28 de agosto de 2012, publicada no Diário Oficial da União Nº
168, de 29/08/2012, pg. 57, Seção 2).
4.3.3. O Senhor José Carlos informou sobre a previsão de instauração de dez
Processos Administrativos Disciplinares (PAD), ainda este ano, e o reforço da
equipe de trabalho, mediante a chegada de dois servidores do Departamento da
Polícia Rodoviária Federal, que têm a missão de capacitar os servidores do Instituto
na execução de atividades vinculadas afetas à Corregedoria.

