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RELATÓRIO DA 11ª REUNIÃO DO FÓRUM DE GESTÃO DE PESSOAS DA MESA SETORIAL DE 
NEGOCIAÇÃO PERMANENTE NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE – MSNP/MMA 

 
 

Data: 10/11/2017. 

Local: Sala Multimídia do MMA. 

Horário: 10h às 12h. 

Participantes pela Bancada governamental: Adriana Xavier – Coordenadora Geral da CGGP/MMA; Eli do 
Bonfim – Coordenador substituto da CGGP/MMA; Jadson Ferreira – responsável pelo setor de legislação 
do MMA, Wagnel Rodrigues – Coordenador Geral da CGGP do IBAMA; Thais Ferrraresi Pereira -  
Participantes pela Bancada dos servidores:  
Condsef: Sérgio Ronaldo, Gilberto Jorge; Vera Élen, Conceição Ferreira e Maura Leão. 
Ascema Nacional: Divino Teixeira, Wal e Lucia. 
 

Pauta: 

a) Situação dos dias paralisados 28/04 e 30/06 (Greve Geral); 
b) Posicionar sobre o andamento do processo de enquadramento dos servidores do PECMA na CEMA; 
c) Definição de pauta e cronograma de reuniões do Fórum de Gestão de Pessoas e da Mesa Central (1º 

semestre de 2018);Aprovação da ata anterior; 
 

Por solicitação da CONDSEF foi incluído na pauta:  
d) Efeito retroativo da GQ3; 
e) Andamentos dos Processos Administrativos referente ao retroativo que o servidor tem direito em 

relação ao acerto da progressão. 
 

Na sexta feira, 10/11/2017 , às 10h, na Sala de Multimídia do 5º. Andar do MMA, em Brasília - DF, ocorreu a 

11ª Reunião do Fórum de Gestão de Pessoas que é instância da Mesa Setorial de Negociação Permanente 

no âmbito do Ministério do Meio Ambiente - MSNP/MMA, que contou com os representantes do MMA, 

IBAMA, ICMBio, Ascema Nacional e CONDSEF cuja pauta supracitada teve os seguintes desdobramentos:  

1) A Ata da 10ª Reunião da MSNP/MMA, realizada em 03.08.2017, foi aprovada;  

2) Quanto a Situação dos dias parados 28/04 e 30/06, a Coordenadora do Fórum de Gestão de Pessoas 

informou que apesar de não terem recebido a resposta do MPDG oficialmente, que já teve acesso a Nota 

Técnica nº. 9379/2017, através do CONLEGIS e que na sua conclusão assim resume: o Movimento feito 

pelos servidores não tem conexão com processo de negociação em curso ou vinculado e não há que se falar 

em compensação de horas. 

A CONDSEF se posicionou que não é verdade a afirmação do MPDG, pois o Termo de Acordo assinado em 

2015, para a área ambiental foi descumprido pelo Governo ao não regulamentar a GQ 3, tendo sido 

regulamentado somente no mês de agosto, ou seja, 01 ano após a publicação da lei e ao quebrar o acordo 

feito na Cláusula Sexta, Parágrafo Único quanto a Indenização de Campo; além de descumprir o 

estabelecido no Termo de Acordo nº 01/2015 assinado pela CONDSEF para a ampla maioria do 

funcionalismo em sua Cláusula Décima Primeira e seus parágrafos e Cláusula Décima Segunda que trata da 
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criação do Comitê Provisório no âmbito do MPDG e as entidades signatárias do referido Termo de Acordo; 

ao enviar a Proposta da Reforma da Previdência que atinge em cheio os servidores públicos sem nenhum 

diálogo com as entidades representativas dos servidores e não abrir a negociação da Campanha Salarial de 

2017 para quem fez acordo para parcelado em 2 anos como é o caso dos servidores da área ambiental. 

Como encaminhamento ficou da CONDSEF enviar os documentos para a CGGP/MMA, que já foram feitos 

ao MPDG, quanto ao descumprimento dos Acordos, cobrando reuniões e abertura de Negociação. A 

Ascema Nacional também ficou de enviar os documentos que foram feitos pela entidade ao cobrar o 

cumprimento do Acordo. 

Tão logo a Coordenadora do Fórum de Gestão de Pessoas, Sra. Adriana Xavier receber os referidos 

documentos será feito pelo Ministério do Meio Ambiente uma Nota contrapondo a Nota do MPDG. 

Foi informado também que o que está se discutindo é quanto aos servidores que estão com código de 

greve poderem fazer a compensação da greve, logo que, nos casos que foi colocado falta justificada ou 

houve acordo entre os servidores e chefia imediata, estes servidores já regularizaram sua situação. 

3) Quanto ao andamento do processo de enquadramento dos servidores do PECMA na CEMA foi 

informado que ocorreu uma reunião no MPDG com a Sra. Tarcilena do Departamento de Carreiras sobre a 

situação dos servidores do PECMA, onde conseguiram esclarecer a questão que envolve os referidos 

servidores e a necessidade de sejam transformados para a CEMA. A Representante do MPDG demonstrou 

preocupação quanto ao impacto financeiro que seria na ordem de R$ 200.000,00 em 5 anos, devido a 

situação financeira do Governo. Outro ponto levantado na reunião foi que nem todos os servidores que 

hoje se encontram no PECMA poderiam ser transformados para a CEMA. Ao final da reunião relatada ficou 

acertado entre a CGGP/MMA e o Departamento de Carreiras que a CGGP fará um levantamento do quadro 

dos servidores do PECMA que tem condições de serem transformados para a CEMA (esta análise será feito 

em relação aos cargos existentes no PECMA, lembrando que na CEMA o cargo de Auxiliar já está em 

extinção). Após ter feito este relato informou que pretende finalizar este levantamento e enviar ao MPDG 

ainda no mês de novembro. 

4) Quanto aos efeitos financeiros da GQ3: O MPDG ainda não respondeu ao questionamento feito pelo 

MMA quanto a retroatividade da GQ3, informaram que estão buscando junto ao MPDG interlocução de 

maneira a agilizar a resposta do MPDG. Caso a resposta do MPDG não for em concordância com a Lei 

13324/2016 esta questão será discutida no âmbito judicial. Quanto ao acerto dos redistribuídos será feito 

até dez/2017. 

3) Quanto ao marco temporal da Progressão, o MMA e vinculadas estão trabalhando no sentido de 

concluírem os cálculos de cada servidor, que faz jus ao retroativo. Foi informado que a previsão dos órgãos 

é a seguinte: 

ÓRGÃO/QUANTITATIVO DE PROCESSOS PRAZO PROGRAMADO PARA FINALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS 

ICMBio – 1107 processos Janeiro/2018 

IBAMA – 1200 processos Janeiro/2018 

MMA - 25 processos Novembro/2017 
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4) Pontos pendentes quanto aos encaminhamentos:  

Programa de Qualidade de Vida no Trabalho:  a) Os representantes da Gestão no Fórum de Gestão de 

Pessoas irão procurar gestores de outros órgãos que já tenham implantados este tipo de atividades; b) 

Fazer um seminário sobre o assunto com participação de servidores dos órgãos da área ambiental, 

palestrantes de outros órgãos que tenham implantado esta atividade e participação dos representantes da 

gestão dos órgãos ambientais; e c) Buscar abrir espaço de diálogo no Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão - MPDG para tratar do tema que coaduna com a PORTARIA NORMATIVA Nº 3, 

DE 25 DE MARÇO DE 2013, do MPDG, que instituiu as diretrizes gerais de promoção da saúde do servidor 

público federal, que visam orientar os órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração 

Federal – SIPEC. 

Curso de Negociação Coletiva para os participantes da Mesa e suas instâncias (Fóruns, Temas e Grupos de 

Trabalho), foi informado que o MMA colocará este curso no Plano Anual de Capacitação - PAC do 

Ministério. 

5) Cronograma Reuniões: 

Data Tipo Tema 

24/01 às 10h 6ª. Reunião da Mesa Setorial  Geral 

23/02 às 9:30hs 12ª. Reunião do Fórum de Gestão 

de Pessoas Ponto Focal: Vera Élen  

Qualidade de Vida:  

Subtema: Práticas Esportivas e 

Culturais encaminhamentos 

pendentes. 

Subtema Assédio: Apresentação 

do Wagnel (CGGP/IBAMA) 

quanto ao Núcleo de Gestão de 

Conflitos instituído na ANAC. 

23/03 13ª. Reunião do Fórum de Gestão 

de Pessoas 

Ponto Focal:  Emerson Luiz Nunes 

Aguiar 

Dimensionamento da Força de 

Trabalho 

10/05 14ª. Reunião do Fórum de Gestão 

de Pessoas 

Política de Mobilidade 

08/06 15ª. Reunião do Fórum de Gestão 

de Pessoas 

Ponto Focal: Liliana Lincka 

 

Capacitação 
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6) Foi solicitado pela CONDSEF que a Coordenação da MSNP/MMA buscasse uma agenda no MPDG para 

tratar das demandas que necessitam da participação e concordância do Planejamento, como é o caso das 

Horas atividades Físicas e Culturais, da Gratificação de Atividade de Risco para os servidores da área 

ambiental que atuam como fiscal e Adicional para servidores que trabalham em áreas de fronteiras, 

inóspitas ou de difícil acesso.  

Ficou acordado que na reunião da Mesa Setorial marcada para Janeiro, estaria tratando dos temas a serem 

discutidos com o MPDG e que seria feito esta interlocução pelo Ministério do Meio Ambiente de maneira a 

agendar a reunião solicitada pela CONDSEF. 

 

Brasília-DF, 13 de novembro de 2017. 

 

           

                 Vera Élen N. Freitas 
Secretário-Geral da Condsef/Fenadsef          Diretor da Condsef/Fenadsef Coordenadora do Dentma 

   
   

 


