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INTRODUÇÃO 
 

Após a entrega da proposta inicial de reestruturação da Carreira de 
Especialista em Meio Ambiente, pela representação dos servidores, que foi apresentada 
em PowerPoint no dia 28 de agosto de 2009, foram levantados questionamentos e 
apresentadas contrapropostas por parte da bancada institucional. 

Como resultado da análise da proposta apresentada pelos servidores, os 
representantes do MMA, Ibama e Instituto Chico Mendes posicionaram-se da seguinte 
forma: 

1. desfavoráveis a proposta de cargos distintos para o MMA e 
autarquias da Carreira de Especialista em Meio Ambiente e, 
portanto, favoráveis a um único cargo para o MMA e autarquias 
(um de Nível Superior, um de Intermediário e um de Auxiliar). 
Sugeriram que as atividades descritas para os cargos do MMA 
fossem incorporadas aos cargos das e conseqüentemente às áreas 
de especialidades; 

2. desfavoráveis com o status de autarquia estabelecido para o Serviço 
Florestal Brasileiro e favoráveis a que o número de novas vagas a 
serem criadas fosse contabilizado para o Ministério, considerando 
que o Serviço Florestal Brasileiro é um órgão da base do MMA; 

3. desfavoráveis às expressões “execução e finalística” na descrição 
das áreas de atividades, considerando a posição institucional em 
manter cargo único para o MMA e autarquias; 

4. favoráveis ao mérito, mas desfavoráveis à redação dada à parcela 
da gratificação destinada às atividades externas de fiscalização, 
considerando que o termo “compensação orgânica” está 
diretamente ligado às atividades exercidas por policiais e não 
reproduz as necessidades da área ambiental federal; 

5. concordaram com o mérito, mas foram desfavoráveis ao artigo que 
trata da destinação de 2% do orçamento do MMA para programas 
de capacitação, alegando não ser possível a vinculação 
orçamentária pelo disposto no art. 167 da Constituição Federal;  

6. favoráveis à retirado do percentual de 8% para o adicional de 
qualificação devido a cursos em treinamento destinados aos 
servidores de nível médio, de forma que a menor percentual a ser 
recebido por um servidor da Carreira fosse de 10% sobre o 
Vencimento Básico; 

7. solicitaram a revisão da redação do § 3º do art. 13-B, que trata da 
data devida ao recebimento do  Adicional de Qualificação.”; 

8. desfavoráveis à proposta de FCA para o MMA por considerarem que 
a nomeação de DAS traz conforto político ao Ministro da pasta;  

9. solicitaram a definição de regra de transição para as FCAs, diante da 
falta de servidores necessários para ocupá-las, principalmente no 
caso do Instituto Chico Mendes; 

Como resultado da reunião ficou acordado que a representação dos 
servidores enviaria os arquivos digitais da proposta inicial aos membros institucionais, 
inclusive os cálculos da estimativa dos impactos. 
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Também ficou acordado que a representação dos servidores analisaria o 
posicionamento dado pela representação institucional e encaminharia a proposta final, 
para consideração conjunta com a delegação do MMA, Ibama e Instituto Chico Mendes. 

 
NOTA TÉCNICA 

A presente Nota Técnica tem como objetivo principal apresentar as 
explicações, justificativas e fundamentações das propostas de Reestruturação da 
Carreira de Especialista em Meio Ambiente, criada por meio da Lei nº 10.410, de 11 de 
janeiro de 2002, bem como o posicionamento dos servidores nos aspectos relacionados 
pelos representantes institucionais na reunião do dia 28 de agosto de 2009, no MMA. 

Elaboradas pelos representantes dos servidores membros do GT instituído 
por meio da Portaria MMA nº 244/09, as propostas e medidas de reestruturação da 
Carreira estão apresentadas no formato de “Minuta de Medida Provisória – MPV e 
Anexos I a V”, cujos detalhamentos constam das planilhas com as memórias de cálculo.  

Referida minuta foi elaborada em conformidade com a redação oficial e 
técnica legislativa requeridas para elaboração de atos a serem submetidos à chancela do 
Presidente da República, notadamente o Decreto nº 4.176, de 01 de abril de 2002, a 
Instrução Normativa - IN/IBAMA nº 12, de 13 de janeiro de 2004 e o “Manual de 
Redação da Presidência da República”. 

Quanto aos aspectos de legalidade, juridicidade e constitucionalidade da 
matéria em referência, é entendimento dos autores das propostas, que os mesmos 
deverão ser objeto de parecer específico das áreas jurídicas do Ministério do Meio 
Ambiente e das Autarquias pertinentes, tão logo seja aprovada a versão final da minuta 
de MPV no âmbito do Grupo de Trabalho.  

A presente Nota Técnica tem como objetivo, ainda, fornecer os insumos 
necessários à tomada de decisão e os subsídios suficientes para a elaboração dos atos 
administrativos de encaminhamento da matéria, quais sejam, Aviso Ministerial ao 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e minuta de Exposição de Motivos ao 
Presidente da República. 

 
Histórico 

Desde a criação do Ibama, em 1989, do Ministério do Meio Ambiente, em 
1992, da Agência Nacional de Águas, em 2000, da autarquização do Instituto de 
Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, em 2001, da criação do Serviço Florestal 
Brasileiro, em 2006 e do Instituto Chico Mendes, em 2007, esforços permanentes e 
contínuos vêm sendo despendidos para dotar os órgãos ambientais federais de um Plano 
de Carreira, Cargos e Salários. 

O marco inicial deste processo teve como referência a edição da Lei 7.957, de 
20 de dezembro de 1989, que unificou o quadro de pessoal, as então díspares tabelas de 
remuneração dos servidores dos extintos órgãos que deram origem ao Ibama; criou 
novas vagas nos cargos existentes; autorizou a realização de concurso público para 
preenchimento das mesmas e autorizou a contratação temporária de pessoal para o 
enfrentamento de problemas ambientais com ocorrências sazonais ou emergenciais.  

A cronologia dos fatos relacionados a este tema e acontecidos desde a edição 
daquela Lei até o presente momento consta do documento encaminhado à Secretária-
Executiva do Ministério do Meio Ambiente por meio do ofício nº 20/09 da Asibama 
Nacional, do qual destacamos: 
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1994: Consultoria JVS ganha licitação internacional para elaborar 
proposta de Plano de Carreiras, Cargos e Salários e do Sistema de Avaliação de 
Desempenho, tendo como referência o diagnóstico elaborado pelo Ibama; 

1995: a JVS elabora seu relatório de acordo com as orientações e 
demandas do Ibama; encaminha proposta de plano de carreiras estruturado em cargos 
efetivos amplos, multidisciplinares e multifuncionais; propõe a criação de cargos 
gerenciais específicos para a carreira do Ibama e projeto de avaliação de desempenho; 

1996: Grupos de Trabalho compostos por servidores e gestores, em dois 
momentos sucessivos, promovem adequações à proposta da consultoria JVS e elaboram 
o documento “Plano de Carreira do Ibama”, nos moldes do “Plano de Carreira do Banco 
Central”, posteriormente encaminhado ao MMA; 

1999: a então Presidente do Ibama, Marília Marreco Cerqueira, retoma do 
MMA a proposta de Plano de Carreira, a fim de atualizá-la e submetê-la ao então novo 
Ministro do Meio Ambiente; 

2000: em fevereiro a proposta de criação de um Plano de Carreira para o 
Ibama foi entregue, em mãos, ao então Presidente da República, por ocasião do 11º 
aniversário da Autarquia, cujos pontos principais são: 

a) criação de carreira específica para o Ibama; 

b) criação de 2.500 novas vagas de cargos efetivos e autorização para 
realização de novos concursos para preenchê-las;  

c) criação de 1.799 Funções Comissionadas Técnicas - FCT cujo 
recrutamento seria restrito à carreira de especialista do Ibama e 81 
Funções Comissionadas de Direção e Assessoramento - FCDs para 
recrutamento amplo; 

d) implantação de novas tabelas salariais, corrigindo as distorções 
existentes; 

e) criação de adicionais e gratificações; e 

f) estabelecimento de carreira gerencial. 

2000: em março, a proposta foi remetida ao Ministério do Planejamento - 
MP para análise e manifestação; 

2000: em junho, o MP apresentou sua contraproposta, na qual aceitava 
apenas o quantitativo de cargos e a realização do concurso, desconsiderando totalmente 
a proposta original;  

2000: em novembro, o Governo encaminhou o anteprojeto, elaborado 
pelo MP, à Câmara dos Deputados, protocolado como Projeto de Lei nº 3.804/00, que 
previa:  

a) a criação de 2.500 empregos públicos, sob o regime celetista, sendo 
2.300 de Analista Ambiental e 200 de Técnico Ambiental, dentro do 
Quadro de Pessoal do Ibama; 

b) a extinção de todos os cargos vagos no Quadro de Pessoal do Ibama; e 

c) o estabelecimento de nova tabela remuneratória, que contemplava 
apenas os futuros servidores celetistas. 

2000: em dezembro, a ASIBAMA deu início às articulações dentro do 
Congresso Nacional, a fim de reverter a proposta encaminhada pelo Governo e 
implementou campanha de mobilização dos servidores, em âmbito nacional;  
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2001: em fevereiro, com a retomada das atividades do Congresso 
Nacional, é designado o Relator do PL nº 3804/00; 

2001: em abril, a ASIBAMA encaminha ao Presidente da Comissão de 
Trabalho e Serviço Público - CTASP, responsável pela análise de mérito do PL nº 
3804/00, as emendas que recuperavam a proposta original, dentre as quais, a que criava 
a Carreira de Especialista do Ibama, as quais foram aceitas pelo Relator; 

2001: em setembro, com o avanço das negociações realizadas pela 
ASIBAMA, o MMA aderiu ao processo e negociou com os servidores a inclusão do 
Ministério na carreira, que passaria a ser denominada Carreira de Especialista em Meio 
Ambiente; 

2001: em outubro, em função da intervenção do então Presidente da 
CTASP, foi aprovado, no mérito, o substitutivo do Relator, contendo as alterações 
propostas pelos servidores e pelo MMA; 

2001: em novembro, o substitutivo foi aprovado na Comissão de 
Tributação e Finanças; 

2001: em dezembro, o substitutivo foi aprovado na Comissão de 
Constituição e Justiça - CCJ, no Plenário da Câmara e encaminhado ao Senado Federal. No 
Senado Federal, foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania - CCJC e 
no Plenário do Senado; 

2002: em janeiro, o PL foi sancionado com 2 vetos; um que dispunha 
sobre a regra de transição no exercício da fiscalização (art. 10º) e o outro que autorizava 
o enquadramento dos servidores do MMA e do Ibama na Carreira (art. 26); 

2002: em fevereiro, a Carreira de Especialista em Meio Ambiente foi 
objeto de ação popular, que posteriormente foi transformada na ADIN nº 3159-DF, em 
tramitação no STF; 

2002: em março, a ASIBAMA iniciou o processo de negociação com o 
governo, para o enquadramento dos servidores ativos [em virtude do veto do art. 26], 
bem como dos servidores ativos de nível intermediário do MMA e dos aposentados e 
instituidores de pensão do MMA e do Ibama na Carreira; 

2002: em abril, foi enviado ao Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 
6.546/02, solicitando autorização para o enquadramento dos servidores ativos do MMA 
e do Ibama na Carreira, abrangidos pelo § 1º do art. 1º da Lei 10.410/02; 

2002: em junho, foi publicada a Lei nº 10.472, de 25 de junho de 2002, 
autorizando o enquadramento dos servidores ativos do Ibama e do MMA na referência 
inicial da Carreira, com efeitos financeiros a partir de 1º de maio de 2002; 

2002: em julho, foi realizado o 1º concurso público do Ibama para o cargo 
de Analista Ambiental e a posse dos aprovados ocorreu no mês em novembro; 

2003: em agosto, foi criado um GT interministerial para elaborar e 
apresentar proposta de reenquadramento dos servidores ativos, enquadrados na 
referência inicial pela Lei 10.472/02, e enquadramento dos aposentados e dos 
instituidores de pensão do MMA e do Ibama na Carreira; 

2003: em novembro, o governo encaminhou ao Congresso Nacional o PL 
nº 2.441/03, posteriormente transformado na Lei nº 11.775, de 21 de novembro de 
2003, acolhendo parcialmente o acordo referente ao reenquadramento dos servidores 
ativos do Ibama e dos servidores ativos de nível superior do MMA na Carreira, deixando 
de fora o enquadramento dos servidores ativos de nível médio do MMA e dos 
aposentados e pensionistas do MMA e do Ibama; 
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2004: em fevereiro, o governo criou a Mesa Setorial de Negociação do 
Meio Ambiental que somente foi instalada em maio; 

2004: em junho, os representantes dos servidores do Ibama se retiraram 
da Mesa de Negociação, porque o governo apresentou uma minuta de Medida Provisória, 
instituindo uma gratificação de 35% para os servidores da ANA, em detrimento das 
demandas existentes na mesa de negociação; 

2004: em outubro, é assinado o Termo de Compromisso, entre os 
servidores e o governo visando estender a gratificação concedida à ANA aos servidores 
da Carreira - atual Lei nº 11.156, de 29 de julho de 2005 - e a criação de um GT 
interministerial para discutir e elaborar propostas de reestruturação da Carreira de 
Especialista em Meio Ambiente; 

2005: em fevereiro, foi criada e instalada a Comissão Paritária entre 
governo e servidores para apresentar proposta de reestruturação da Carreira (Portaria 
Interministerial nº 27/05) e em dezembro, o Relatório Final da Comissão foi entregue à 
então Ministra do Meio Ambiente; 

2006: em março, foi enviado ao Ministério do Planejamento, o Aviso 
Ministerial Nº 043/GM/MMA, de 13 de março de 2006, encaminhando os resultados da 
Comissão Paritária e solicitando as providências cabíveis; 

2006: em junho, o Governo enviou ao Congresso Nacional, Medida 
Provisória - atual Lei nº 11.357, de 19 de outubro de 2006 - instituindo o Plano Especial 
de Cargos para o MMA e Ibama (PECMA), garantindo os mesmos vencimentos básicos 
das tabelas da Carreira de Especialista em Meio Ambiente aos aposentados e 
pensionistas, bem como aos servidores ativos de nível médio do MMA. Ressalta-se que o 
valor da Gratificação de Desempenho ficou aquém do acordado; 

2007: em abril, foi editada a MP nº 366/07, criando o Instituto Chico 
Mendes, na mesma estrutura da Carreira de Especialista em Meio Ambiente e 
transferindo, compulsoriamente, os servidores ativos lotados nas unidades afins do 
Ibama para o novo Instituto. Destaca-se que todo o contingente de servidores 
aposentados e de pensionistas, mesmo aqueles que se aposentaram nas áreas afins ao 
novo instituto, foram mantidos na folha de pagamento do Ibama, gerando um 
desbalanceamento no quantitativo de ativos e aposentados, no âmbito do Ibama [tal 
situação também ocorreu em 2008, quando os servidores do LPF/Ibama e do 
Cenaflor/Ibama foram redistribuídos, compulsoriamente, para o MMA; 

2008: em maio, foi assinado Termo de Acordo entre o governo e os 
servidores visando uma nova estrutura remuneratória da Carreira e do PECMA, e a 
criação de um GT, sob coordenação da SRH/MP, para apresentar proposta de 
reestruturação da Carreira no período de maio a novembro de 2008, tendo como 
referência o Aviso Ministerial nº 43/GM/MMA, de 2006; 

2008: em junho, o Governo atende o primeiro ponto do acordo firmado 
em maio, com o envio ao Congresso Nacional da MP nº 441/08, convertida na Lei nº 
11.907/09; 

2008: em setembro, foi instituído o GT, por meio da Portaria nº 2.541, de 
11 de setembro de 2008, para apresentar proposta de reestruturação da Carreira e 
realizada a primeira reunião do grupo; 

2009: em fevereiro, ocorreu a última reunião do GT, ocasião em que ficou 
constatado que a SRH/MP não tinha a menor intenção de cumprir o Termo de Acordo, 
ao se utilizar de diversas estratégias durante o desenvolvimento dos trabalhos do Grupo, 
tais como a constante troca de interlocutores, a definição de tarefas que somente foram 
cumpridas pelos servidores e pela representação do MMA, do Ibama e do Instituto Chico 
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Mendes, e finalmente, na última reunião do GT a utilização da ADIN nº 3.159/04, como 
argumento para rechaçar as soluções apresentadas como necessárias para a 
reestruturação da Carreira de Especialista em Meio Ambiente, inclusive aquelas 
consensuadas com o governo em 2005; 

O insucesso nas tentativas de implantar um plano de carreira para a área 
ambiental federal deveu-se, sobretudo, às indefinições e descontinuidades 
administrativas decorrentes da alta rotatividade nos cargos de direção do Ibama e do 
MMA, aliada à falta de vontade política, até mesmo, para discutir o assunto.  

Sem um efetivo plano de carreira que dê sustentabilidade ao processo de 
gestão de pessoas, o que não foi possível com a simples edição da Lei 10.410/02, as 
conquistas obtidas ao longo das duas últimas décadas vão se diluindo e se tornando 
problemas para as instituições.  

É entendimento dos membros do Grupo de Trabalho, de que trata o inciso 
II do art. 1º da Portaria/MMA/244/09, que as medidas previstas e encaminhadas na 
anexa proposta de Reestruturação da Carreira de Especialista em Meio Ambiente 
equaciona os problemas historicamente apresentados e dão pleno cumprimento ao 
disposto no § 2º do artigo 2º da Portaria em referência. 

O cerne da proposta, portanto, é instituir efetivas medidas que configurem 
um plano de carreira adequado às especificidades das atividades próprias dos órgãos do 
sistema ambiental federal, que tenha como objetivo central melhorar o aproveitamento 
do potencial dos quadros existentes, com efetivas oportunidades de desenvolvimento 
profissional, dois fatores indissociáveis num processo de gestão de pessoas orientado 
para estimular e garantir justas contrapartidas entre servidor e instituição.  

 
Princípios e Diretrizes 

A presente proposta foi elaborada em consonância com as diretrizes do 
Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão, explicitadas em diversos documentos, 
especialmente, as “Diretrizes de Planos de Carreira” que impõe aos órgãos da 
Administração Pública Federal o desafio de “...assegurar um sistema que valorize o 
servidor público federal por intermédio da adoção de medidas que resultem na sua 
atuação motivada em um novo ambiente organizacional, democrático e participativo, em 
que possa desempenhar as funções que lhe cabem de maneira adequada, levando-o a 
contribuir e se comprometer com a excelência do desempenho e dos resultados 
organizacionais.” 

Ainda segundo aquele documento “... as novas premissas entre as quais se 
insere a busca pela valorização do servidor e o equilíbrio entre o que pode ser considerado 
uma justa remuneração para os servidores e a percepção que a sociedade tem dos serviços 
que recebe...” passa a ser um desafio constante. 

Para criação de novas carreiras e reestruturação das antigas há que se 
observar as diretrizes que norteiam a gestão de pessoas na Administração Pública 
Federal que devem contemplar minimamente os seguintes aspectos: 

- definição de critérios para estruturação e criação de novas carreiras; 

- definição de uma política de ingresso, recrutamento e seleção; 

- aperfeiçoamento dos critérios de progressão e promoção; 

- vinculação do desenvolvimento na carreira a critérios objetivos da 
capacitação; 

- estabelecimento de referenciais para definição de estruturas 
remuneratórias; 
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- definição da composição das tabelas remuneratórias (vencimento 
básico, gratificações de desempenho, gratificações de exercício, 
retribuição por titulação e gratificação de qualificação); e 

- delineamento de sistemas mais adequados de avaliação e gratificação 
de desempenho. 

 

Por fim, das Diretrizes Gerais de Planos de Carreiras - DGPC, destaca-se por 
pertinência, a explicita exortação de que “... por se tratar de perspectiva estratégica, não 
se pode limitar o olhar sobre a realidade a um diagnóstico fotográfico, ou conceitos 
cristalizados, portanto, estáticos mas, é necessário avançar em direção a algo dinâmico 
que espelhe a realidade, enquanto à luz da avaliação crítica dos dados existentes e da 
situação percebida aponte para o dever que emergirá das necessidades identificadas por 
intermédio do acúmulo das muitas e diferentes vivências”. 

 
A Base Legal 

A proposta apresentada na forma de minuta de MPV foi elaborada em 
consonância com as normas da administração pública federal notadamente, o Decreto nº 
4.176/02 e suas modificações posteriores, a IN nº 12/04 que disciplina a matéria no 
âmbito do Ibama e no “Manual de Redação da Presidência da República”, além de 
diversos modelos de atos normativos vigentes tomados como referência .  

É entendimento implícito que os aspectos relacionados à fundamentação 
jurídica devem ser submetidos a pareceres das áreas jurídicas dos órgãos envolvidos 
para, isolada ou conjuntamente, se manifestarem sobre a matéria. 

 
A PROPOSTA 

(Minuta de Medida Provisória) 

A ementa, na página inicial da proposta, apresenta os diplomas legais que 
se pretende alterar por meio de emendas substitutivas, modificativas ou supressivas, em 
atendimento ao disposto no § 2º, do art. 2º da Portaria nº 244/09-MMA, que instituiu 
grupo de trabalho com o objetivo de elaborar propostas de atos administrativos 
normativos de reestruturação da Carreira de Especialista em Meio Ambiente 

Composta de 16 artigos, a maioria deles auto-explicativos, a presente 
minuta de MPV está estruturada da forma que se segue: 

- O artigo primeiro da minuta de MPV aborda todas as alterações 
propostas à Lei 10.410/02, isto é, dá nova redação a artigos; insere novos artigos e 
solicita a supressão de outros, a partir de uma análise minuciosa de cada dispositivo 
daquele diploma legal e da recepção de novas propostas oriundas dos fóruns 
representativos dos servidores da Carreira, notadamente, de assembléias locais, 
congressos e encontros nacionais.  

- Os artigos segundo ao quinze, dispõem sobre assuntos novos, neste 
contexto, a exemplo da proposição da carreira gerencial (vide arts. 2º ao 7º da MPV), 
ou propõe modificações em outras leis relacionadas ao assunto, a exemplo da imperiosa 
necessidade de modificar-se dispositivo da Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009, em 
razão de erro detectado na formulação original da Lei nº 11.156/05, relacionado a 
requisitos para recebimento da gratificação pelos servidores recém-nomeados e para a 
incorporação da aposentadoria (vide art. 10 da MPV).  
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Em síntese, a proposta visa: 

1) Modificar a Lei nº 10.410, de 14 de janeiro de 2002, dando nova 
redação aos artigos 1º (caput; § 2º; e § 5º); 2º (incisos I e III); 4º (caput;  e alíneas I a VI); 
6º (caput; e incisos I e III); 8º (caput); 11 (caput; § 1º; incisos I e III do § 2º; e § 3º); 12 
(caput); 13 (caput); 15 (caput; e inciso I); 24 (caput); e 25 (caput). 

2) Revogar artigos da Lei nº 10.410, de 14 de janeiro de 2002: 1º (§ 3º 
e § 4º); 3º; 4º (parágrafo único); 5º; 6º (parágrafo único); 7º; 9º; 11 (incisos II e IV do § 
2º); 13 (§ 2º); 15 (inciso II); 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23. 

3) Inserir novas medidas que possam suprir as demandas dos órgãos 
federais de Meio Ambiente por pessoal especializado e proporcionar aos servidores 
remunerações justas, observados os parâmetros aplicáveis ao conjunto das carreiras da 
Administração Pública Federal, com o objetivo de atrair e reter profissionais de alto 
nível de qualificação, compatíveis com a natureza e o grau de complexidade das 
atribuições dos cargos da Carreira de Especialista em Meio Ambiente, objeto da 
proposta, em consonância com os parâmetros estabelecidos no art. 39 § 1° da 
Constituição Federal, além de instituir um serviço público profissionalizado, 
responsável, eficiente e democrático para construir e desenvolver uma inteligência 
permanente no Estado:  

3.1) com a inserção de novos artigos na Lei nº 10.410/02: 1) art. 
1º (incisos III e IV), que trata da criação de vagas para o Ibama, Serviço Florestal 
Brasileiro e o Instituto Chico Mendes; 2) art. 1º-A; 3) art. 2º (incisos IV, V e VI; § 1º; § 2º; 
e § 3º). Destaque para o § 1º do art. 2º que permitirá a mobilidade do Gestor Ambiental 
em outros órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, 
com o objetivo de incluir a vertente ambiental na formulação, no planejamento e na 
implementação das demais políticas públicas setoriais; 4) art. 2º-A; 5) art. 4º (alíneas VI 
a XII); 6) art. 4º-A; 7) art. 6º (inciso IV); 8) art. 8º-A; 9) art. 8º-B; 10) art. 11 (inciso V do 
§ 2º; e § 4º); 11) art. 12 (parágrafo único); 12) art. 13-A (incisos II e III); 13) art. 13-B; 
14) art. 13-C; 15) art. 13-D; 16) art. 15 (alíneas “a” e “b” no inciso I; e inciso III); 17) art. 
24 (incisos I, II e III; parágrafo único); 18) art. 24-A; 19) art. 24-B; 20) art. 24-C; 21) art. 
24-D; 22) art. 24-E; e 23) art. 24-F. 

3.2) com a inserção de novos instrumentos na Carreira de 
Especialista em Meio Ambiente: 1) art. 2º ao art. 7º: criação da carreira gerencial para a 
área ambiental federal, utilizando-se o mecanismo de função comissionada, a ser 
ocupada restritamente por servidores da Carreira e do PECMA; 2) art. 8º: permissão 
para que a supervisão da Carreira de Especialista em Meio Ambiente seja feita pelo 
MMA, dentro das diretrizes definidas pelo Ministério do Planejamento; 3) art. 9º: 
inserção da atividade de pesquisa técnico-científica para as autarquias que integram a 
Carreira de Especialista em Meio Ambiente, considerando, principalmente, a 
especificidade de suas unidades descentralizadas; 4) art. 10: correção da redação do art. 
4º-C e alínea “a” do inciso II do art. 8º da Lei nº 11.156/05,  que tratam do recebimento 
da GDAEM por servidores recém-nomeados e da incorporação nas aposentadorias; 5) 
art. 11: enquadramento dos servidores aposentados e ativos do Plano Especial de Cargos 
do MMA e do Ibama - PECMA e dos aposentados do Ibama do Plano de Classificação de 
Cargos - PCC na Carreira de Especialista em Meio Ambiente; 6) art. 12: reajustamento 
dos valores dos pontos da GDAEM, igualando-os aos pontos da gratificação de 
desempenho do DNPM; 7) art. 13: inserção das atividades executadas pelos servidores 
da Carreira de Especialista em Meio Ambiente como  exclusivas e típicas de Estado; 8) 
art. 14: estabelecimento do prazo de 180 dias para a edição de todos os atos e normas 
complementares ao disposto na lei proposta; e 9) art. 15: estabelecimento do prazo para 
os efeitos financeiros decorrentes da proposta. 
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ocupantes do cargo de Gestor Ambiental, poderão ter o efetivo exercício em outros 
órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, em graus 
variados de complexidade, responsabilidade e autonomia, com o objetivo de incluir a 
vertente ambiental na formulação, no planejamento e na implementação das demais 
políticas públicas setoriais 

 

JUSTIFICAÇÃO 

A minuta de Medida Provisória ora submetida à apreciação do Ministério 
do Meio Ambiente visa à reestruturação da Carreira de Especialista em Meio Ambiente e 
foi elaborada em decorrência dos seguintes instrumentos, objeto de acordos assinados 
entre o Governo e a representação nacional dos servidores da Carreira de Especialista 
em Meio Ambiente, no período de 2004 a 2009: 

1. Portaria Interministerial nº 27, de 03 de fevereiro de 2005 e publicada 
no DOU de 09/02/05, assinada pela Ministra Marina Silva, do 
Ministério do Meio Ambiente e pelo Ministro-Interino Nelson 
Machado, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que 
instituiu Comissão com o objetivo de apresentar proposta de 
reestruturação da Carreira de Especialista em Meio Ambiente, criada 
pela Lei 10410/02, em decorrência do disposto na Cláusula Segunda 
do Termo de Compromisso firmado, em 29/10/2004, entre os 
Ministros de Estado do Meio Ambiente e do Planejamento, Orçamento 
e Gestão e os servidores públicos federais, por meio da Confederação 
Nacional dos Servidores Públicos Federais - CONDSEF; 

2. AVISO Nº 043/GM/MMA, de 13 de março de 2006, da Ministra de 
Estado do Meio Ambiente, com o objetivo de encaminhar o relatório 
da Comissão Interministerial nº 27/05 ao Ministro de Estado do 
Planejamento, Orçamento e Gestão; 

3. Portaria nº 2.951/08, que instituir Grupo de Trabalho com a 
finalidade de elaborar proposta de revisão da Carreira de Especialista 
em Meio Ambiente, nos Termos da Cláusula Terceira e Parágrafo 
Único do Termo de Acordo assinado em 07 de maio de 2008, ajustado 
entre o Governo Federal e a Bancada de Representantes Sindicais dos 
Servidores Públicos Federais (ASIBAMA NACIONAL e CONDSEF); 

4. Diagnóstico da Carreira de Especialista em Meio Ambiente, entregue à 
Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, em 03 de dezembro de 2008, elaborado pela 
representação dos servidores e dos representantes institucionais do 
MMA, Ibama e Instituto Chico Mendes, no GT a que se refere a Portaria  
nº 2.951/08; e 

5. Portaria nº 244/09-MMA, que instituiu Grupo de Trabalho com o 
objetivo de elaborar propostas de atos administrativos normativos de 
reestruturação da Carreira de Especialista em Meio Ambiente. 

Para a elaboração da presente minuta foram utilizados os seguintes 
documentos: 

1. Relatório final sobre a reestruturação da Carreira, elaborado pela 
Comissão Interministerial nº 27/05; e 

2. deliberações dos Encontros Nacionais dos servidores da Carreira de 
Especialista em Meio Ambiente e do PECMA, principalmente aqueles 



 12

ocorridos em 2008 e 2009. 

A sistematização da proposta seguiu a lógica dos problemas da Carreira de 
Especialista em Meio Ambiente, e respectivas soluções, listados no relatório elaborado 
pela representação dos servidores e dos representantes institucionais (MMA, Ibama e 
Instituto Chico Mendes) à Coordenação do GT instituído pela Portaria  nº 2.951/08 
(Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão). 

Os artigos 1º, 2º, 4º, 6º e 8º propõem a unificação e a especialização dos 
cargos para o MMA e as autarquias; a revisão de suas atribuições, com a adoção de 
nomenclatura diversa, cuja especificidade é respeitada de acordo com o espaço da ação 
de cada cargo: o primeiro, de natureza setorial e o segundo, como ação federal, bem 
como a correção das distorções geradas com a edição do Decreto nº 5.111, de 21 de 
junho de 2004, que transformou cargos vagos e redistribuiu, para o Ministério do Meio 
Ambiente, trezentos cargos de Analista Ambiental para o exercício de atividades de 
planejamento ambiental, organizacional e estratégico afetos às políticas nacionais de 
meio ambiente formuladas no âmbito da União. 

Procurou-se corrigir também, as atribuições dos cargos, de nível superior 
e de nível intermediário das Autarquias, relacionadas às atividades de fiscalização, em 
respeito ao disposto no inciso I do art. 2º da Lei nº 7.735, de 22 de fevereiro de 1989 e 
no inciso IV do art. 1º da Lei 11.516, de 28 de agosto de 2007 [ou seja, o poder de polícia 
ambiental], bem como no § 1º do art. 70 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 [“ 
são autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo 
administrativo os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de 
Meio Ambiente - SISNAMA, designados para as atividades de fiscalização, bem como os 
agentes das Capitanias dos Portos, do Ministério da Marinha”].  

O poder de polícia ambiental, na doutrina de Paulo Affonso Leme 
Machado1, "é a atividade da Administração Pública que limita ou disciplina direito, 
interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão de interesse 
público, concernente à saúde da população, à conservação dos ecossistemas, à disciplina da 
produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas ou de outras atividades 
dependentes de concessão, autorização/permissão ou licença do poder público, de cujas 
atividades possam decorrer poluição ou agressão à natureza".  

Além disso, na descrição dos cargos devem ser resguardadas as 
atribuições de cargos de nível intermediário do Plano de Classificação de Cargos – PCC, 
que existiam na estrutura do Ibama em 2002 [a exemplo do Agente de Inspeção de 
Pesca, cujas atribuições, dentre outras, era lavrar autos de apreensão de material de 
pesca de uso proibido, lavrar autos de infração e usar do poder de polícia no exercício da 
função, bem como o cargo de Agente de Defesa Florestal, cujas atribuições era é o poder 
de polícia relacionado com a coordenação, orientação e execução da proteção e defesa 
dos recursos naturais renováveis do País], e que foram transformados pelo Decreto nº 
4.293/02 em cargos de nível intermediário da Carreira de Especialista em Meio 
Ambiente. 

Assim, foi estabelecida na presente minuta, a manutenção de cargos 
diferenciados para o MMA e as Autarquias vinculadas [tal qual previsto na Lei nº 
10.410/02], cujo foco de análise recai no Decreto-lei nº 200/1967, permanecendo nas 
leis que se seguiram ao definirem a organização do Poder Executivo, a conceituação que 
determina o espaço ocupado por um ente público na estrutura da Administração 
Pública, principalmente no que se refere ao: 1) o princípio da organização do Estado 
(neste caso, com foco no âmbito do Poder Executivo); 2) o princípio da divisão de 
responsabilidades entre os diferentes entes públicos que compõem a Administração 

                                                           
1
 Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2000, p-303 



 13

Pública; e 3) o princípio da singularidade dos órgãos executores, dada a natureza da 
ação que praticam.  

Portanto, ao MMA, como núcleo de políticas públicas e estratégias 
setoriais, a natureza dos cargos deve respeitar uma correspondência entre si, no que 
tange às funções de planejamento, coordenação e implementação (no sentido de “fazer 
fazer”), não se confundindo com cargos de natureza operacional (ou de execução de tais 
políticas e estratégias) destinado às autarquias vinculadas. Exceção poderá ocorrer no 
caso dos Ministérios que não possuírem agentes vinculados para execução dessas 
políticas e estratégias, quando sua ação não puder ser descentralizada para outros entes 
da Administração Pública, devido a sua natureza ser central e “supraministerial”, como 
no caso dos Ministérios da Fazenda e Planejamento, por exemplo.  

A fim de contribuir com o valor da transversalidade e da 
interdisciplinaridade nas políticas setoriais elaboradas, coordenadas e implementadas 
pelos diversos órgãos do Poder Executivo, coerente com o processo de modernização do 
Serviço Público, propõe-se no § 1º do art. 2º que os Gestores Ambientais possam ter o 
efetivo exercício em outros órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica e 
fundacional, a exemplo de outras carreiras do Executivo, dentro das premissas 
estabelecidas nos §§ 2º e 3º do mesmo artigo. 

Para melhor organizar a Carreira de Especialista em Meio Ambiente e 
permitir a unificação, a especialização e as novas descrições dos cargos para o MMA e 
para as autarquias foi inserido o art. 1º-A na Lei nº 10.410/02. Os artigos 2º-A e 4º-A e o 
parágrafo único do art. 6º propõem as áreas de especialidades necessárias aos novos 
cargos transpostos. 

Os artigos 6º-A e 8º-A foram inseridos na Lei nº 10.410/02 para corrigir a 
ausência de cargos de nível intermediário e de nível auxiliar no Quadro de Pessoal do 
MMA.  

A revogação do § 3º, art. 1º da Lei 10410/02 propõe solucionar o problema 
relacionado à transformação dos cargos de nível intermediário e auxiliar em cargos de 
nível superior, o que vem acarretando em descontinuidade no cumprimento da missão 
das autarquias vinculadas, integrantes da Carreira, e garantir, dessa forma número de 
servidores nos cargos de nível intermediário e auxiliar do Quadro de Pessoal do Ibama, 
Serviço Florestal Brasileiro e Instituto Chico Mendes, apropriado ao cumprimento da 
missão institucional dessas Autarquias. 

A nova redação dada ao § 2º, art. 1º da Lei 10410/02 propõe a criação de 
novas vagas a serem levadas a concursos públicos para o MMA, Ibama, Serviço Florestal 
Brasileiro e Instituto Chico Mendes, tanto para os cargos de nível superior quanto para 
os de nível intermediário e auxiliar, de forma a: 1) garantir número de servidores 
apropriado ao cumprimento da missão institucional dos órgãos federais de meio 
ambiente; e 2) corrigir distorções advindas com a edição da Lei nº 10.410/02. 

A nova redação do artigo 11 da Lei nº 10.410/02, propõe o ingresso nos 
cargos da Carreira mediante prévia aprovação em concurso público de provas ou de 
provas e títulos, e estabelece que, quando couber, o concurso poderá ser realizado por 
áreas de atividade ou especialização e organizado em uma ou mais fases, incluindo curso 
de formação, de caráter eliminatório. Também, poderão ser estabelecidos no edital, 
requisitos específicos de formação e titulação para acesso às áreas de atividades ou 
especialização. 

A nova redação do artigo 13-A da Lei nº 10.410/02 propõe a alteração da 
estrutura remuneratória dos titulares dos cargos de provimento efetivo integrantes da 
Carreira de Especialista em Meio Ambiente, com a instituição do Adicional de 
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Qualificação e da Gratificação de Atividade Ambiental, obedecidas as especificidades de 
cada um dos órgãos integrantes da Carreira. 

A alteração dos padrões de vencimento dos cargos da Carreira, constantes 
dos Anexos I, II e III a que se refere o art. 13 da Lei nº 10.410/02, propõe recompor os 
valores do Vencimento Básico das tabelas salariais, dos níveis superior, intermediário e 
auxiliar, com a aplicação do índice de 51,7%, referente ao INPC/IBGE acumulado de 
janeiro de 2002 a fevereiro de 2009, a fim de tornar a Carreira de Especialista em Meio 
Ambiente competitiva com as demais carreiras estruturadas, de igual importância, e a 
fim de evitar a evasão de servidores, cada vez mais crescente. 

Os artigos 13-B e 13-C, inseridos na Lei nº 10.410/02, tratam do Adicional 
de Qualificação - AQ, a todos os cargos da Carreira de Especialista em Meio Ambiente, 
referente às ações de treinamento, títulos, diplomas ou certificados de cursos de pós-
graduação, em sentido amplo ou estrito, em áreas de interesse do MMA, do Ibama, do 
Serviço Florestal Brasileiro e do Instituto Chico Mendes, a ser definido em regulamento. 
Tem como meta a valorização do servidor da Carreira, na medida em que o melhor 
preparo intelectual induz a um melhor desempenho profissional. Salienta-se que serão 
apenas considerados os cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação. 

O artigo 13-D trata da Gratificação de Atividade Ambiental - GAA devida 
exclusivamente aos integrantes da Carreira, como uma vantagem remuneratória 
específica dos servidores dos Quadros de Pessoal do MMA, do Ibama, do Serviço 
Florestal Brasileiro e do Instituto Chico Mendes, quando no efetivo exercício de suas 
atribuições.   

Por outro lado, foram instituídos os parágrafos segundo e terceiro no 
artigo 13-D, com parcelas da gratificação destinadas exclusivamente aos servidores que 
estejam no efetivo exercício das atribuições dos cargos do Ibama, do Serviço Florestal 
Brasileiro e do Instituto Chico Mendes quando: 1) em efetivo exercício em atividades 
externas de fiscalização e demais atividades de risco; 2) lotados em postos de trabalho, 
instalados em locais adversos ou de difícil acesso e que, por estas características, 
apresentem dificuldades de recrutamento e de permanência de servidores. 

As alterações propostas aos artigos 15 e 24 da Lei nº 10.410/02, visam 
aperfeiçoar os critérios para a progressão e promoção funcional.  

A inserção dos artigos 24-A, 24-B, 24-C na Lei nº 10.410/02, propõe o 
estabelecimento de requisitos para a promoção funcional, pautados na capacitação e na 
qualificação profissional do servidor. 

A inserção dos artigos 24-D e 24-E na Lei nº 10.410/02 propõe garantir a 
criação e a destinação de recursos necessários aos programas permanentes de 
capacitação, treinamento e desenvolvimento, destinados a assegurar a 
profissionalização e a atualização dos titulares dos cargos da Carreira de Especialista em 
Meio Ambiente, de acordo com disposto no § 7º, do art. 39 da Constituição Federal [e em 
conformidade com o art. 167 da CF]: 

“ Art. 39  ......................................................................................................... 

§ 7º Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
disciplinará a aplicação de recursos orçamentários provenientes da 
economia com despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação, 
para aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade e 
produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, 
reaparelhamento e racionalização do serviço público, inclusive sob a 
forma de adicional ou prêmio de produtividade.” 

A inserção do artigo 24-F na Lei nº 10.410/02 remete a ato do Poder 
Executivo a regulamentação das áreas de especialização, perfis profissionais, habilidades 
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e habilitações, critérios e requisitos específicos, requeridos para o exercício das 
atribuições dos cargos da Carreira de Especialista em Meio Ambiente que deverão ser 
explicitados, obrigatoriamente, nos editais dos concursos públicos. 

O artigo 2º da presente minuta contempla a criação de Funções 
Comissionadas Ambientais - FCA para o MMA, Ibama, Serviço Florestal Brasileiro e 
Instituto Chico Mendes, denominadas de FCA, nos mesmos moldes adotados 
recentemente para o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS; o Departamento 
Nacional de Produção Mineral - DNPM; o Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação - FNDE e na Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior –
 CAPES; e o Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI. Tais funções serão de 
exercício privativo de servidores ativos em exercício no MMA e nas autarquias 
vinculadas, integrantes da Carreira, estruturadas em quatro níveis, com remunerações 
equivalentes às opções dos cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores de 
níveis correspondentes. Destinam-se, tal como os cargos do Grupo-DAS, às atividades de 
direção, chefia e assessoramento na administração do MMA, Ibama, Serviço Florestal 
Brasileiro e Instituto Chico Mendes. O objetivo de implementar tais funções é o de 
contribuir para a profissionalização dos postos de gerência operacional, atuando no 
sentido de implementar um processo que contemple a formação de quadros e a escolha 
dos titulares dos cargos em processos pautados pela transparência e pelo mérito 
profissional.  

Assim como no caso do INSS, DNPM, FNDE, CAPES e INPI almeja-se, com a 
reserva das FCA aos servidores da Carreira de Especialista em Meio Ambiente, aliada à 
implantação de um programa de desenvolvimento gerencial, favorecer: 

- o processo de profissionalização do MMA, Ibama, Serviço Florestal 
Brasileiro e Instituto Chico Mendes, nos postos de gerência operacional, 
atuando no sentido de implementar um processo que contemple a 
formação de quadros e a escolha dos titulares dos cargos em processos 
pautados pela transparência e pelo mérito profissional; e 

- contribuir com a garantia da continuidade dos programas, projetos, 
planos, ações, processos e atividades do MMA, inclusive nos períodos de 
mudança de governo. 

Destaque para a Carreira Gerencial 

Concebidas originalmente como medida de enfrentamento da acentuada 
descontinuidade administrativa, as funções comissionadas técnicas, inicialmente 
previstas no âmbito da Carreira de Especialista do Ibama, pressupunham uma ação 
permanente e continuada de capacitação gerencial para aumentar quantitativa e 
qualitativamente a capacidade de gestão da instituição, tendo em vista que a ocupação 
de parte daquelas funções seriam integradas ao sistema de desenvolvimento de carreira. 

Propostas no documento final da JVS Consultores, contratada por meio de 
licitação internacional com o objetivo de elaborar e propor um “Plano de Carreira, 
Cargos e Salários” para o Ibama, as funções comissionadas estavam divididas em dois 
grupos distintos: 1) Funções Comissionadas Técnicas - FCT privativas dos servidores 
ativos do Ibama e ocupadas a partir de critérios técnicos e, 2) Funções Comissionadas de 
Direção - FCD para recrutamento amplo de seus ocupantes e tinham como objetivo 
garantir o gerenciamento de áreas estrategicamente representativas das políticas de 
governo.(Vide documento Final da Consultoria JVS e o documento “Plano de Carreira 
2000” enviado ao MP ) 

Previstas e contemplada no anteprojeto de Medida Provisória de criação 
da Carreira de Especialista do Ibama, a nova modalidade de cargos comissionados 
substituiriam os 778 (setecentos e setenta e setenta e oito) cargos de Direção e 
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Assessoramento Superior - DAS então existentes na estrutura organizacional do Ibama, 
acrescidos de novos quantitativos definidos a partir da avaliação de cada posto de 
trabalho. (Ver Anexos V a VII da proposta encaminhada ao governo em fevereiro de 
2000). 

Na ocasião foram solicitadas 1.880 (hum mil oitocentos e oitenta) funções 
comissionadas para o Ibama, sendo 1.789 FCT e 81 FCD para estruturar a carreira 
gerencial, dando a necessária cobertura a todos os órgãos existentes na Estrutura 
Organizacional  do Ibama e seus postos de trabalho. 

Durante o processo de negociação do plano de carreira, o Ministério do 
Planejamento destacou do projeto do Ibama a questão dos cargos comissionados na 
forma de FCT, instituindo-as por meio da Medida Provisória nº 2.048-29, de 27 de 
setembro de 2000, no âmbito da Administração Pública Federal, nos seguintes termos:  

“Art. 55.  Ficam criadas no Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, para uso no âmbito do Poder Executivo 
Federal, oito mil setecentas e três Funções Comissionadas 
Técnicas - FCT, cujos níveis e valores são os constantes do Anexo 
XIII.” 

Posteriormente, foram alocadas 3.500 Funções Comissionadas Técnicas 
no Ibama, por meio do Decreto n° 3.650, de 7 de novembro de 2000, as quais foram 
devolvidas ao Planejamento quando da aprovação da Lei nº 10.410/02. 

Assim, propõe-se que sejam criadas hum mil, novecentos e cinquenta FCA, 
em quatro níveis, sendo: cento e oitenta e duas FCA-4, seiscentos e quarenta e três FCA-
3, setecentos e trinta FCA-2 e quatrocentos e quarenta e seis FCA-1. 

No caso do MMA, analisou-se, de forma rápida, as funções, atividades e 
responsabilidades exercidas por 77 dos 152 cargos de natureza DAS 101 e 102, dos 
níveis 1, 2, 3 e 4 do Ministério, conforme tabela abaixo: 

 

DAS 101 e 102(*) Funções/atividades/responsabilidades 

1 Execução técnica; Secretárias de Secretários  

2 

Trabalhos técnicos; Responsável Técnico pela Execução Orçamentária e Financeira; 
Coord. de Cooperação Técnica; Coord. do Núcleo Financeiro Contábil; Coordenação 
de Capacitação e Treinamento; Coordenação de Benefícios; Coordenação de Gestão 
de Pessoas. 

3 

Execução Técnica; Coord. de Apoio Administrativo; Coord. de Convênios; Coord. 
Administrativa Financeira; Responsável Técnico por Prestações de Contas de 
Convênios; Coord. de Substâncias Destruidoras da Camada de Ozônio; Coord. de 
Emergências Ambientais; Assessoria de Diretor. 

4 

Assessor do Ministro; Assessor para Assuntos de Cooperação; Gerente do 
Programa ARPA; Coordenador-Geral; Chefe da Assessoria de Comunicação; Chefe 
de Assessoria Parlamentar; Gerente do Núcleo de Projetos de Cooperação Técnica/ 
Substituta do Chefe de Gabinete; Gerente da A3P; Gerente da Conf. Nac. do Meio 
Ambiente; Gerente da Ag21; Gerente do DEA; Chefe de Gabinete; Gerente de 
Biodiversidade Aquática; Assessoria do Gabinete de Secretaria; Coordenadora do 
PPG7 e Diretora Substituta do DAAM; Gerente do PROECOTUR; Gerente do ZEE; 
Gerente do PDPI; Gerente da CEX; Gerente do PDA; Gerente da Carteira Indígena; 
Gerente de Resíduos Perigosos; Gerente de Zoneamento Costeiro Marinho; Gerente 
de Segurança Quimica; Gerente de Licenciamento; Gerente de Qualidade do Ar; 
Coordenador Geral de Recursos Humanos; Responsável por Planejamento, 
Administração e Orçamento de Departamento; 

(*) dados repassados pela SPOA/MMA 
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Constatou-se que o cotidiano do MMA, os DAS de natureza 1, 2 e 3 e parte 
dos DAS 4 são fundamentalmente cargos técnico-gerenciais destinados a darem 
andamento a setores e processos que se limitam ao cumprimento das orientações e de 
decisões políticas dos escalões mais elevados do Ministério, ou seja não implicam em 
tomada de decisões políticas externas ao MMA, não cabendo a característica de cargos 
“políticos''. 

Também foi realizado um levantamento sobre as atividades dos servidores 
e identificou-se que existem servidores exercendo atividades típicas de chefia, de 
coordenação e de assessoria, de forma oficiosa, como por exemplo: 1) responsáveis por 
núcleos e coordenações [divisões internas de cada Departamento], tais como: gerente de 
sustentabilidade do agronegócio, coordenador de corredor central da Mata Atlântica; 
núcleo de gestão orçamentária e administrativa; núcleo de carteira de projetos; 2) 
assessorias, tais como: Assessora de Coordenador Geral dos Corredores Ecológicos; 
Assessoria da Diretora de Extrativismo; 3) responsáveis técnicos de projetos, a exemplo 
do Programa Vulnerabilidades; 4) substitutos de DAS 5, 4 e 3: em geral as atividades de 
substituições não se reduzem apenas nos impedimentos legais. Rotineiramente, na 
ausência da chefia esses servidores respondem pelo setor. Em geral, esses substitutos 
são também os assessores; e 5) projetos de cooperação técnica: coordenador substituto 
e gestor financeiro de Projeto BRA. 

Assim, após a última reunião do GT/MMA de reestruturação da Carreira, 
ocorrida no dia 28 de agosto e a partir das informações supracitadas, foi revista a 
proposta de criação de FCA para o MMA. Com isso propõe-se a criação de 110 FCA para 
o MMA, com a seguinte distribuição: sete FCA-1, cinqüenta e cinco FCA-2, vinte e cinco 
FCA-3 e vinte e três FCA-4. Como parte dessas FCA substituirá os DAS, propõe-se que 
sejam extintos oitenta DAS, sendo: dezoito 101.4; sete 101.3; oito 102.3, vinte e um 
101.2; dezenove 102.2; e sete 102.1. Dessa forma, a proposta deixa assegurado um 
incremento de 30 novos postos gerenciais e de assessoramento para o MMA. 

No caso das autarquias, utilizou-se como base as premissas existentes na 
proposta original de criação de uma carreira gerencial para o Ibama, que foi enviada em 
1999 ao Ministério do Meio Ambiente, visando atender minimamente as necessidades 
estruturas organizacionais do Ibama, Serviço Florestal Brasileiro e Instituto Chico 
Mendes. Assim, foram propostas 1) para o Ibama: 600 FCAs: cento e trinta FCA-1; 
duzentos e setenta e quatro FCA-2; cento e quarenta e duas FCA-3 e cinqüenta e quatro 
FCA-4; 2) para o SFB: 211 FCAs, sendo quarenta e quatro FCA-1; oitenta FCA-2; sessenta 
e uma FCA-3 e vinte e seis FCA-4; e 3) para o Instituto Chico Mendes: 1.029 FCAs, sendo 
duzentos e cinqüenta e seis FCA-1; trezentos e vinte FCA-2; quatrocentos e quinze FCA-3 
e trinta e oito FCA-4. 

Os artigos 3º, 4º, 5º e 7º propõem a criação dos instrumentos necessários 
à implantação das FCA e o artigo 6º propõe o valor da remuneração das FCA. 

O artigo 8º autoriza que o MMA seja o órgão supervisor da Carreira de 
Especialista em Meio Ambiente, a exemplo do que já ocorre em outras carreiras do 
Poder Executivo, dentre elas a carreira de Supervisor Médico-Pericial, a carreira de 
Analista de Comércio Exterior, e a carreira de Fiscal de Defesa Agropecuária [conforme 
estabelecido na Lei 9620, de 2 de abril de 1998]. 

O artigo 9º autoriza que o Ibama, o Serviço Florestal Brasileiro e o 
Instituto Chico Mendes possam promover, realizar e divulgar o ensino e as pesquisas 
técnico-científicas sobre os recursos ambientais do Brasil, visando o conhecimento e a 
conservação da biodiversidade, principalmente diante das novas competências 
estabelecidas a estes órgão e diante da especificidade dos centros de pesquisa e do 
potencial humano presente nas demais unidades que compõem as suas estruturas 
organizacionais. 
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O artigo 10 da presente minuta propõe nova redação ao artigo 4º-C e ao 
art. 8º, II, “a” da Lei nº 11.156/05, a fim de dar maior clareza quanto ao percebimento da 
GDAEM aos servidores recém-nomeados e de corrigir o texto que trata da incorporação 
da GDAEM nas aposentadorias, substituindo a expressão “... média dos valores recebidos 
nos últimos 60 (sessenta) meses” por “... média dos pontos recebidos nos últimos 60 
(sessenta) meses”, a fim de evitar que esses valores, já percebidos no passado, tornem 
fixa a média deles decorrente. 

O artigo 11 da presente minuta trata de corrigir as distorções 
provenientes do não enquadramento dos servidores ativos, aposentados e instituidores 
de pensão do quadro de pessoal do MMA e do Ibama na Carreira de Especialista em Meio 
Ambiente e que atualmente se encontram enquadrados no Plano de Classificação de 
Cargos - PCC [aposentados e pensionistas do Ibama] e no Plano Especial de Cargos do 
MMA e do Ibama - PECMA. Este dispositivo prevê que o enquadramento desses 
servidores dar-se-á mediante a correlação estabelecida pela Lei nº 11.157/06, sendo 
expressamente vedada a modificação de escolaridade em decorrência do ato de 
enquadramento.  

Ressalte-se que é imprescindível, e assim está proposta, a incorporação de 
todos os benefícios e vantagens oriundas do processo de reestruturação da Carreira, aos 
proventos de aposentadorias, conforme preconizado no princípio da paridade 
estabelecido na Constituição Federal. O assunto em foco, além de se constituir em vários 
precedentes já adotados na estruturação de carreiras ao longo da gestão do atual 
governo, representa também teses muito bem embasadas, desenvolvidas por estudiosos 
no assunto, a exemplo de Luiz Alberto dos Santos em seu trabalho de título “Reforma 
Administrativa no Contexto da Democracia” (Caderno Debate DIAP n 03 de fevereiro de 
1997, p. 244/5). 

O artigo 12 da presente minuta propõe a alteração do valor do ponto da 
GDAEM pelos mesmos valores estabelecidos para a Gratificação de Desempenho de 
Atividades de Recursos Minerais – GDARM, devida aos cargos da Carreira de Especialista 
em Recursos Minerais, do Departamento Nacional de Pesquisa Mineral – DNPM, 
autarquia vinculada ao Ministério de Minas e Energia. A equiparação do valor dos 
pontos ora proposta é devida à similaridade das atividades exercidas pelos cargos da 
Carreira de Especialista em Recursos Minerais quando comparada àquelas dos cargos da 
Carreira de Especialista em Meio Ambiente, de forma a aperfeiçoar a estrutura 
remuneratória dos titulares destes cargos, com a finalidade de atrair e de reter 
profissionais com o nível de qualificação compatível com o que é demandado pelas áreas 
em que atuam. 

O artigo 13 da presente minuta propõe a inserção das atividades 
executadas pelos servidores da Carreira de Especialista em Meio Ambiente como 
exclusivas e típicas de Estado, a exemplo de outras carreiras de igual importância, 
pautando-se nas competências a que se referem o § 1º do artigo 225, os incisos III, VI e 
VII do art. 23 e os incisos V, VI, VII e VIII do artigo 24 da Constituição Federal. 

O artigo 14 da presente minuta se refere ao estabelecimento do prazo de 
180 dias para a edição de todos os atos e normas complementares ao disposto na minuta 
proposta, por meio de atos do Ministro de Estado do Meio Ambiente. 

O artigo 15 trata dos efeitos financeiros decorrentes da implementação da 
proposta. 
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ESTIMATIVA DOS IMPACTOS FINANCEIROS DA PROPOSTA APRESENTADA 

A estimativa dos impactos financeiros da proposta de reestruturação da 
Carreira de Especialista em Meio Ambiente, ora apresentada, é composta pelas seguintes 
tabelas: 

- Tabela I: atinge o conjunto de servidores ativos2 da Carreira de 
Especialista em Meio Ambiente (6.427) e é composta pelos seguintes 
parâmetros: 

1)  Vencimento Básico das tabelas salariais (anexos I, II e III da 
Lei nº 10.410/02) corrigido pelo índice de 51,7%, referente ao 
INPC/IBGE acumulado de janeiro de 2002 a fevereiro de 2009; 

2) Novo valor do ponto da GDAEM (Anexo da Lei nº 
11.156/05), seguindo os mesmos patamares dos pontos da 
Carreira de Especialista em Recursos Minerais do DNPM, 
autarquia vinculada ao Ministério de Minas e Energia; 

3) Adicional de Qualificação; e 

4) Gratificação de Atividade Ambiental, composta por três 
parcelas. 

- Tabela II: atinge o conjunto de servidores aposentados e os 
instituidores de pensão3 da Carreira de Especialista em Meio 
Ambiente: 

- Tabela III: atinge o conjunto de servidores ativos4 do MMA, dos níveis 
intermediário e auxiliar, pertencentes ao PECMA: 

- Tabela IV: atinge o conjunto de servidores aposentados e os 
instituidores de pensão5 do MMA e do Ibama, pertencentes ao Plano 
de Cargos do MMA e Ibama - PECMA e ao Plano de Classificação de 
Cargos - PCC (atual PGPE): 

As planilhas de cálculo encontram-se anexadas ao presente relatório e de 
forma resumida, a estimativa dos impactos mensais encontram-se conforme segue. 

                                                           
2
 Dados fornecidos pela área de Recursos Humanos do MMA (agosto/09), Ibama (julho/09) e Instituto Chico 

Mendes (julho/09). 
3
 Dados fornecidos pela área de Recursos Humanos do MMA (agosto/09), Ibama (julho/09) e Instituto Chico 

Mendes (julho/09). 
4
 Dados fornecidos pela área de Recursos Humanos do MMA (agosto/09). 

5
 Dados fornecidos pela área de Recursos Humanos do MMA (agosto/09) e Ibama (agosto/09). 



Tabela I: Estimativa do impacto financeiro da proposta para os servidores ativos da Carreira de Especialista em Meio Ambiente 
 

ITEM PARCELA PERCENTUAL Nº SERV IMPACTO MENSAL IMPACTO ANUAL 
Recomposição dos 
valores do Vencimento 
Básico das tabelas 
salariais da Lei nº 
10.410/02, pelo índice de 
51,7%, referente ao 
INPC/IBGE acumulado 
(jan/02 a fev/09) 

Única  - 6.427 12.854.438,44 167.107.699,73 

Reajuste do valor do 
ponto da GDAEM (Lei nº 
11.156/05) 

Única (Individual + Institucional) 100 pontos 6.427 16.917.204,06 219.923.652,80 

Adicional de Qualificação 
- AQ 

Treinamento (NI e NA) 10% 2.166 864.063,28 11.232.822,62 

Aperfeiçoamento (NS, NI e NA) 10% 2.915 1.889.993,51 24.569.915,64 

Especialização (NS) 15% 674 763.832,88 9.929.827,42 

Mestrado (NS) 20% 337 509.463,69 6.623.027,94 

Doutorado (NS) 30% 167 377.744,07 4.910.672,91 

Sub-Total   6.259 4.405.097,43 57.266.266,53 

Gratificação de Atividade 
Ambiental - GAA 

Geral 5% 6.427 2.051.394,11 26.668.123,44 

Fiscalização e demais atividades de 
risco 

20% 2.382 2.843.151,15 36.960.964,99 

Unidade Descentralizada 1 5% 1.191 355.558,46 4.622.260,00 

Unidade Descentralizada 2 10% 1.191 711.111,40 9.244.448,21 

Unidade Descentralizada 3 20% 1.190 1.413.025,72 18.369.334,39 

Sub-total 7.374.240,85 95.865.131,02 

TOTAL GERAL 41.550.987,78 540.162.750,08 
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Tabela II: Estimativa do impacto financeiro da proposta para os servidores aposentados da Carreira de Especialista em Meio Ambiente 

 
ITEM PARCELA PERCENTUAL Nº SERV IMPACTO MENSAL IMPACTO ANUAL 

Recomposição dos 
valores do Vencimento 
Básico das tabelas 
salariais da Lei nº 
10.410/02, pelo índice de 
51,7%, referente ao 
INPC/IBGE acumulado 
(jan/02 a fev/09) 

Única  - 516 925.197,72 
12.027.570,39 

 

Reajuste do valor do 
ponto da GDAEM (Lei nº 
11.156/05) 

Única 50 pontos 516 577.124,68  7.502.620,89 

TOTAL GERAL 1.502.322,40 19.530.191,28 
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Tabela III: Estimativa do impacto financeiro da proposta de enquadramento dos servidores ativos de Nível Intermediário e Nível 
Auxiliar do MMA, pertencentes ao PECMA, na Carreira de Especialista em Meio Ambiente 

 
ITEM PARCELA PERCENTUAL Nº SERV IMPACTO MENSAL IMPACTO ANUAL 

Enquadramento na 
Carreira (a partir da 
recomposição dos 
valores do Vencimento 
Básico das tabelas 
salariais da Lei nº 
10.410/02, em 51,7%, 
referente ao INPC/IBGE 
acumulado de jan/02 a 
fev/09 

Única  - 90 69.007,21 897.093,79 

Reajuste do valor do 
ponto da GDAEM (Lei nº 
11.156/05) 

Única (Individual + Institucional) 100 pontos 90 161.714,89 2.102.293,56 

Adicional de Qualificação 
- AQ 

Treinamento (NI e NA) 10% 64 19.325,72 251.234,36 

Aperfeiçoamento (NS, NI e NA) 10% 24 7.521,04 97.773,52 

Sub-Total  - 88 26.846,76 349.007,88 

Gratificação de Atividade 
Ambiental – GAA (apenas 
a parcela Geral) 

Geral 5% 90 17.911,63 232.851,18 

Sub-total 17.911,63 232.851,18 

TOTAL GERAL 275.480,49 3.581.246,41 
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Tabela IV: Estimativa do impacto financeiro da proposta de enquadramento dos servidores aposentados e instituidores de pensão do 
MMA e do Ibama, pertencentes ao PECMA, na Carreira de Especialista em Meio Ambiente 

 
ITEM PARCELA PERCENTUAL Nº SERV IMPACTO MENSAL IMPACTO ANUAL 

Enquadramento na 
Carreira (a partir da 
recomposição dos 
valores do Vencimento 
Básico das tabelas 
salariais da Lei nº 
10.410/02, em 51,7%, 
referente ao INPC/IBGE 
acumulado de jan/02 a 
fev/09 

Única  - 3.660 3.208.050,17 
41.704.652,24 

 

Reajuste do valor do 
ponto da GDAEM (Lei nº 
11.156/05) 

Única 50 pontos 3.660 4.209.871,78 54.728.333,08 

TOTAL GERAL 7.417.921,95 96.432.985,32 
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Tabela V: Estimativa do impacto financeiro da proposta de enquadramento dos servidores aposentados e instituidores de pensão do 
Ibama, pertencentes ao PCC (PGPE), na Carreira de Especialista em Meio Ambiente 

 
ITEM PARCELA PERCENTUAL Nº SERV IMPACTO MENSAL IMPACTO ANUAL 

Enquadramento na 
Carreira (a partir da 
recomposição dos 
valores do Vencimento 
Básico das tabelas 
salariais da Lei nº 
10.410/02, em 51,7%, 
referente ao INPC/IBGE 
acumulado de jan/02 a 
fev/09 

Única  - 103 595.097,89 7.736.272,61 

Reajuste do valor do 
ponto da GDAEM (Lei nº 
11.156/05) 

Única 50 pontos 103 243.705,89 3.168.176,57 

TOTAL GERAL 838.803,78 10.904.449,19 
 

 

 

 

Tabela VI: Resumo da estimativa do impacto financeiro total da proposta de reestruturação da Carreira de Especialista em Meio 
Ambiente 
 

TOTAL IMPACTO MENSAL IMPACTO ANUAL 

Tabela I 41.550.987,78 540.162.750,08 

Tabela II 1.502.322,40 19.530.191,28 

Tabela III 275.480,49 3.581.246,41 

Tabela IV 7.417.921,95 96.432.985,32 

Tabela V 838.803,78 10.904.449,19 

TOTAL GERAL 51.585.516,4 670.611.622,28 



MINUTA DE MEDIDA PROVISÓRIA Nº  , DE                     DE 2009 
 

Altera a Lei 10.410, de 11 de janeiro de 2002 que dispõe sobre a 
Carreira de Especialista em Meio Ambiente; dispõe sobre a criação 
de Funções Comissionadas Ambientais - FCA no Ministério do 
Meio Ambiente - MMA, no Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama, no Serviço Florestal 
Brasileiro - Serviço Florestal Brasileiro e no Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodiversidade - Instituto Chico 
Mendes, de Cargos em Comissão do Grupo-Direção e 
Assessoramento Superiores - DAS e Funções Gratificadas - FG, 
destinados ao Ibama, SFB e Instituto Chico Mendes; altera as Leis 
nºs 11.526, de 4 de outubro de 2007, para dispor sobre a 
remuneração das FCA, 8.876, de 2 de maio de 1994, 11.046, de 27 
de dezembro de 2004 e 11.516, de 1º de agosto de 2005, para 
dispor sobre o valor dos pontos da Gratificação de Desempenho 
Ambiental - GDAEM e dá outras providências. 

 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º  A Lei nº 10.410, de 11 de janeiro de 2002 passa a vigorar com as 
seguintes alterações: 

“Art. 1o Fica criada a Carreira de Especialista em Meio Ambiente, composta 
pelos cargos de Gestor Ambiental, Analista Ambiental Federal, Técnico em 
Gestão Ambiental, Técnico Ambiental Federal, Auxiliar em Gestão 
Ambiental e Auxiliar Ambiental Federal, abrangendo os cargos do quadro 
de pessoal do Ministério do Meio Ambiente - MMA, do Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama, do Serviço 
Florestal Brasileiro - SFB e do Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade - Instituto Chico Mendes.  

§ 1o Os atuais cargos de provimento efetivo integrantes dos quadros de 
pessoal a que se refere o caput passam a denominar-se cargos de Gestor 
Ambiental, Técnico em Gestão Ambiental e Auxiliar em Gestão Ambiental 
do Ministério do Meio Ambiente - MMA e Analista Ambiental Federal, 
Técnico Ambiental Federal e Auxiliar Ambiental Federal do Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama, 
do Serviço Florestal Brasileiro - SFB e do Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade - Instituto Chico Mendes na proporção a ser 
definida em regulamento, vedando-se a modificação do nível de 
escolaridade do cargo em razão da transposição feita. 

§ 1º ......................................................................................... 

§ 2º ......................................................................................... 

I - no quadro de pessoal do Ministério do Meio Ambiente: 400 
(quatrocentos) cargos efetivos de Gestor Ambiental, 300 (trezentos) cargos 
efetivos de Técnico em Gestão Ambiental e 60 (sessenta) cargos efetivos de 
Auxiliar em Gestão Ambiental;  

II - no quadro de pessoal do Ibama: 1.700 (hum mil e setecentos) cargos 
efetivos de Analista Ambiental Federal, 750 (setecentos e cinqüenta) cargos 
de Técnico Ambiental Federal e 100 (cem) cargos efetivos de Auxiliar 
Ambiental Federal;  
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III - no quadro de pessoal do Serviço Florestal Brasileiro: 700 (setecentos) 
cargos efetivos de Analista Ambiental Federal, 60 (sessenta) cargos efetivos 
de Técnico Ambiental Federal e 30 (trinta) cargos efetivos de Auxiliar 
Ambiental Federal; e 

IV - no quadro de pessoal do Instituto Chico Mendes: 1.300 (hum mil e 
trezentos) cargos efetivos de Analista Ambiental Federal, 750 (setecentos e 
cinqüenta) cargos efetivos de Técnico Ambiental Federal e 200 (duzentos) 
cargos efetivos de Auxiliar Ambiental Federal. 

§ 3o (Revoga-se). 

§ 4o (Revoga-se). 

§ 5º No uso da prerrogativa prevista no § 1o, é vedada a transposição de 
cargos de provimento efetivo idênticos em distintos cargos de provimento 
efetivo. (NR) 

Art. 1º-A  Para os efeitos desta Lei considera-se: 

I – Carreira: o conjunto de classes de cargos de mesma profissão, natureza 
do trabalho ou atividade, escalonado segundo a responsabilidade e 
complexidade inerentes às suas atribuições; 

II - Cargo: o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na 
estrutura organizacional que são cometidas a um servidor, estruturado em 
classes e padrões, nas diversas áreas de atividades ou especialidades; 

III - Classe: a divisão básica da carreira, integrada por cargos de idênticas 
atribuições, grau de complexidade, nível de responsabilidade, requisitos de 
capacitação e experiência para o desempenho das atribuições; 

IV - Padrão: cada grau que compõe a escala de vencimentos da Carreira; 

V - Capacitação: o conjunto de atribuições de responsabilidade do MMA, do 
IBAMA, do SFB e do Instituto Chico Mendes para qualificar continuamente 
os servidores efetivos integrantes da Carreira.  

VI - Área de Atividades: o conjunto de serviços afins ou complementares 
relacionados com as funções necessárias à consecução dos objetivos 
institucionais:  

a) Área Ambiental compreende as atividades diretamente relacionadas 
com as funções federais de formulação, planejamento, implementação, 
coordenação, supervisão, pesquisa, execução e controle das políticas 
nacionais de meio ambiente;  

b) Área de Fiscalização: compreende as atividades diretamente 
relacionadas com as funções federais de fiscalização ambiental a cargo do 
Ibama, Serviço Florestal Brasileiro e Instituto Chico Mendes; 

c) Área Administrativa compreende as atividades administrativas e 
logísticas relacionados aos sistemas federais de Administração Pública, 
referentes a recursos humanos, material e patrimônio, licitações e 
contratos, orçamento e finanças, controle interno e auditoria, transporte e 
outras atividades complementares de apoio administrativo, relacionadas 
ao exercício das competências constitucionais e legais; e 

d) Área de Apoio Especializado compreende as atividades diretamente 
relacionadas com os serviços especializados dos quais se exige dos titulares 
o devido registro no órgão fiscalizador do exercício da profissão ou o 
domínio de habilidades específicas. 

Parágrafo único. As Áreas de atividades, de que trata este inciso, poderão 
ser classificadas em especialidades ou grupos de especialidades, quando for 
necessária formação especializada, por exigência legal, ou habilidades 
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específicas para o exercício das atribuições do cargo, ou, ainda, agrupadas 
de modo a caracterizar um conjunto abrangente de atribuições, cuja 
natureza generalista seja requerida pelos Órgãos no exercício de suas 
funções, regulamentada mediante ato do Poder Executivo. 

Art. 2º .....................................................................................  

I - atividades de gestão governamental, relativas à formulação, 
implementação e avaliação de políticas públicas ambientais; 

II - ........................................................................................ 

III - desenvolvimento de estratégias e proposição de soluções de integração 
entre políticas ambientais e dos demais setores, com base nos princípios e 
diretrizes do desenvolvimento sustentável;  

IV - estudos e proposição de estratégias, mecanismos e instrumentos 
econômicos e sociais para a melhoria da qualidade ambiental e o uso 
sustentável dos recursos naturais; 

V - atividades administrativas e logísticas relacionados aos sistemas 
federais de Administração Pública e outras atividades complementares de 
apoio administrativo, referentes ao exercício das competências 
constitucionais e legais a cargo do MMA; e  

VI - serviços especializados dos quais se exige dos titulares o devido registro 
no órgão fiscalizador do exercício da profissão ou o domínio de habilidades 
específicas.  

§ 1o Os ocupantes do cargo de Gestor Ambiental, poderão ter o efetivo 
exercício em outros órgãos da Administração Pública Federal direta, 
autárquica e fundacional, em graus variados de complexidade, 
responsabilidade e autonomia, com o objetivo de incluir a vertente 
ambiental na formulação, no planejamento e na implementação das 
demais políticas públicas setoriais.  

§ 2º Para o exercício a que se refere o parágrafo anterior, deverá ser 
obedecida formação e experiência profissional do servidor e o seu 
desenvolvimento na Carreira, conforme regulamento.  

§ 3º Compete ao Ministério do Meio Ambiente designar os servidores para o 
exercício nos demais órgãos a que se refere o parágrafo primeiro deste 
artigo. (NR) 

Art. 2º-A.  O cargo de Gestor Ambiental é estruturado de acordo com as 
seguintes áreas de atividades: 

- Área ambiental, compreendendo a execução das atividades relativas aos 
incisos de I a IV do artigo 2º;  

- Área administrativa, compreendendo a execução das atividades 
relativas ao inciso V do artigo 2º; e  

- Área de apoio especializado, compreendendo a execução das atividades 
relativas ao inciso VI do artigo 2º, a critério da administração. 

Art. 3º  (Revoga-se). 

Art. 4º  São atribuições dos ocupantes do cargo de Analista Ambiental 
Federal, a execução das atividades técnicas e logísticas de nível superior, 
relativas ao exercício das competências constitucionais e legais a cargo do 
Ibama, do SFB e do Instituto Chico Mendes, em especial as que se 
relacionem com:  

I -  regulação, controle, licenciamento e auditoria ambiental; 

II -  planejamento, zoneamento e monitoramento ambiental; 
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III -  gestão, proteção e controle da qualidade ambiental; 

IV -  conservação e preservação dos ecossistemas e das espécies neles 
inseridas, incluindo seu manejo e proteção; 

V -  pesquisa, estímulo e difusão de tecnologias, informação ambiental e 
educação ambiental; 

VI -  pesquisa sobre exploração, uso e conservação dos recursos 
ambientais; 

VII - gestão socioambiental, desenvolvimento sustentável e populações 
tradicionais; 

VIII -  gestão do uso e ordenamento dos recursos florestais, dos pesqueiros 
e dos faunísticos; 

IX -  geração do conhecimento para o ordenamento dos recursos 
ambientais, inclusive os explotáveis; 

X -  execução das ações de fiscalização federal ambiental por meio do 
exercício do poder de polícia ambiental; 

XI -  atividades administrativas e logísticas relacionados aos sistemas 
federais de Administração Pública, referentes a recursos humanos, 
material e patrimônio, licitações e contratos, orçamento e finanças, 
controle interno e auditoria, transporte e outras atividades 
complementares de apoio administrativo, referentes ao exercício das 
competências constitucionais e legais a cargo do Ibama, SFB e Instituto 
Chico Mendes; e 

XII -  serviços especializados dos quais se exige dos titulares o devido 
registro no órgão fiscalizador do exercício da profissão ou o domínio de 
habilidades específicas.  

Art. 4º-A. O cargo de Analista Ambiental Federal é estruturado de acordo 
com as seguintes áreas de atividades: 

I -  Área ambiental, compreendendo a execução das atividades 
finalísticas relativas aos incisos de I a IX;  

II -  Área de fiscalização, compreendendo a execução das atividades 
finalísticas relativas ao inciso X; 

III -  Área administrativa, compreendendo a execução das atividades 
relativas ao inciso XI; e  

IV -  Área de apoio especializado, compreendendo a execução das 
atividades relativas ao inciso XII do artigo 4º, a critério da administração. 
(NR) 

Art. 5º  (Revoga-se). 

Art. 6º  São atribuições dos ocupantes do cargo de Técnico Ambiental 
Federal: 

I -  prestação de suporte e apoio técnico-especializado às atividades dos 
Analistas Ambientais Federais; 

II -  ..........................................................................................; 

III -  orientação e aplicação de técnicas e procedimentos de conservação, 
pesquisa, proteção e defesa ambiental; 

IV -  execução das ações de fiscalização federal ambiental por meio do 
exercício do poder de polícia ambiental; e 

V -  atuação em atividades administrativas e logísticas de apoio 
especializado, relativas ao exercício das competências constitucionais e 
legais a cargo do Ibama, SFB e Instituto Chico Mendes. (NR) 
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Art. 6º-A.  O cargo de Técnico Ambiental Federal é estruturado de acordo 
com as seguintes áreas de atividades: 

I -  Área ambiental, compreendendo a execução das atividades 
finalísticas relativas aos incisos de I a III do artigo 6º; 

II -  Área de fiscalização, compreendendo a execução das atividades 
finalísticas relativas ao inciso IV do artigo 6º; 

III -  Área administrativa, compreendendo a execução das atividades 
relativas ao inciso V do artigo 6º.  

Art. 6º-B.  São atribuições do cargo de Técnico em Gestão Ambiental:  

I- prestação de suporte e apoio técnico especializado às atividades dos 
Gestores Ambientais; 

II- execução de atividades de coleta, seleção e tratamento de dados e 
informações especializadas voltadas à formulação e implementação de 
políticas públicas ambientais; 

III- orientação e controle de processos voltados à área de gestão 
ambiental; e 

IV- atuação em atividades administrativas, logísticas e de informática, 
relativas ao exercício das competências constitucionais e legais a cargo do 
MMA. 

Art. 7º  (Revoga-se). 

Art. 8º  São atribuições dos ocupantes do cargo de Auxiliar Ambiental 
Federal, o desempenho das atividades permanentes do Ibama, do SFB e do 
Instituto Chico Mendes, de nível básico e natureza finalística, necessárias 
ao exercício das competências constitucionais e legais a cargo das três 
autarquias. (NR) 

Art. 8º-A.  São atribuições dos ocupantes do cargo de Auxiliar em Gestão 
Ambiental o desempenho das atividades administrativas e logísticas de 
nível básico, relativas ao exercício das competências constitucionais e 
legais a cargo do MMA. 

Art. 8º-B.  As atribuições específicas do cargo de nível intermediário do 
Quadro de Pessoal do MMA poderão ser alocadas nas áreas de 
especialidade, conforme dispuser regulamento do Ministério do Meio 
Ambiente. 

Art. 9º  (Revoga-se). 

Art. 10.  (VETADO). 

Art. 11.  O ingresso nos cargos referidos no art. 1º dar-se-á por meio de 
concurso público de provas ou de provas e títulos, respeitada a legislação 
específica. 

§ 1º O concurso público referido no caput deste artigo poderá, quando 
couber, ser realizado por áreas de atividade ou especialização e 
organizado em uma ou mais fases, incluindo curso de formação, de caráter 
eliminatório. 

§ 2º ......................................................................................... 

I -  curso superior completo ou habilitação legal equivalente, para os 
cargos de Gestor Ambiental e Analista Ambiental Federal; 

II -  (Revoga-se). 

III -  diploma de conclusão do ensino médio, ou de curso técnico 
equivalente, para o cargo de Técnico em Gestão Ambiental e Técnico 
Ambiental Federal; e; 
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IV -  (Revoga-se). 

V -  diploma de conclusão de ensino fundamental, e habilitação legal 
específica, se for o caso, conforme definido no edital do concurso, para o 
cargo de Auxiliar em Gestão Ambiental e Auxiliar Ambiental Federal.  

§ 3º Para acesso às áreas de atividades ou especialização a que se refere o 
parágrafo 1º deste artigo, poderão ser estabelecidos no edital, requisitos 
específicos de formação e titulação. 

§ 4º O edital definirá as características de cada etapa do concurso público e 
a formação especializada, bem como os critérios eliminatórios e 
classificatórios. (NR) 

Art. 12.  Os ocupantes dos cargos da Carreira de Especialista em Meio 
Ambiente cumprirão jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas, 
ressalvadas as hipóteses amparadas em legislação específica. 

Parágrafo único: As hipóteses a que se refere o caput serão 
regulamentadas pelos titulares dos Órgãos que integram a Carreira de 
Especialista em Meio Ambiente, no prazo de 120 dias a contar da data de 
publicação desta lei. (NR) 

Art. 13.  .................................................................................... 

§ 1º O padrão de ingresso para os cargos de nível superior da Carreira de 
Especialista em Meio Ambiente poderá variar de acordo com a 
especialização à qual o servidor for alocado, quando utilizada a 
prerrogativa prevista no § 3º do artigo 11. (NR) 

§ 2º (Revoga-se) 

Art. 13-A.  ................................................................................ 

I -  ......................................................................................... 

II -  Adicional de Qualificação - AQ; e 

III -  Gratificação de Atividade Ambiental - GAA; e 

Parágrafo único.  ..................................................................... (NR) 

Art. 13-B.  Fica criado o Adicional de Qualificação - AQ, devido 
exclusivamente aos ocupantes dos cargos da Carreira de Especialista em 
Meio Ambiente, em razão dos conhecimentos adicionais adquiridos em 
ações de treinamento, títulos, diplomas ou certificados de cursos de pós-
graduação, em sentido amplo ou estrito, inerentes à missão dos órgãos 
integrantes da carreira, conforme regulamento do MMA, no prazo máximo 
de 90 (noventa) dias, a contar da data de publicação desta Lei. 

§1º Para efeito do disposto neste artigo serão considerados os cursos e as 
instituições reconhecidas pelo Ministério da Educação, na forma da 
legislação.  

§2º Serão admitidos cursos de pós-graduação lato sensu somente com 
duração mínima de trezentos e sessenta horas. 

§ 3º O Adicional de Qualificação será devido a partir do dia de 
apresentação do título, diploma ou certificado, de acordo com os critérios 
previstos no regulamento a que se refere o caput. 

§4º O adicional será considerado no cálculo dos proventos e das pensões, 
somente se o título ou o diploma for anterior à data da aposentadoria ou 
da instituição de pensão.  

Art. 13-C.  O Adicional de Qualificação - AQ incidirá sobre o vencimento 
básico do servidor, da seguinte forma:  

I -  trinta por cento, em se tratando de título de Doutor;  
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II -  vinte por cento, em se tratando de título de Mestre;  

III -  quinze por cento, em se tratando de certificado de Especialização;  

IV -  dez por cento, para os servidores dos cargos de nível superior, nível 
intermediário e auxiliar  que possuírem cursos de aperfeiçoamento que 
totalizem 180 horas, e para aqueles dos cargos de nível intermediário e 
auxiliar, que sejam portadores de diploma de curso superior.  

§ 1º Os percentuais estipulados nos incisos I, II e III são exclusivos dos 
cargos de nível superior da carreira.  

§ 2º Fica vedada a percepção cumulativa dos percentuais estipulados nos 
incisos I, II e III. 

Art. 13-D.  Fica criada a Gratificação de Atividade Ambiental - GAA, devida 
aos integrantes da Carreira de Especialista em Meio Ambiente, 
correspondente a cinco pontos percentuais incidentes sobre o maior 
vencimento básico do cargo. 

§ 1º É obrigatória a participação em programas de capacitação e 
desenvolvimento de pessoal, conforme disciplinado em regulamento, para o 
recebimento da gratificação prevista no caput deste artigo.  

§ 2º À gratificação a que se refere o caput serão acrescidos 20 pontos 
percentuais, incidentes sobre o Vencimento Básico do servidor integrante 
dos cargos da carreira, nas condições a serem fixadas em regulamento, 
enquanto estiver o servidor no efetivo exercício de atividades externas de 
fiscalização e demais atividades de risco, no âmbito do Ibama, do SFB e do 
Instituto Chico Mendes. 

§ 3º À gratificação a que se refere o caput serão acrescidos de 5 a 20 
pontos percentuais, incidentes sobre o Vencimento Básico do servidor 
integrante dos cargos da carreira, em critérios a serem fixados em 
regulamento específico, enquanto estiver o servidor em efetivo exercício 
nas unidades descentralizadas do Ibama, do SFB e Instituto Chico Mendes, 
instaladas em locais adversos ou de difícil acesso e que, por estas 
características, apresentem dificuldades de recrutamento e de 
permanência de servidores;  

§ 4º A gratificação a que se refere o caput e o § 2º será incorporada aos 
proventos de aposentadoria do servidor, proporcionalmente ao tempo 
exercido na atividade, observando-se o limite mínimo de cinco anos. 

§ 5º A gratificação a que se referem os §§ 2º e 3º será incorporada aos 
vencimentos do servidor, proporcionalmente ao tempo exercido na 
atividade e na unidade descentralizada, observando-se o limite mínimo de 
cinco anos. 

§ 6º Caberá ao Ministro de Estado do Meio Ambiente editar atos e normas 
complementares regulamentando a concessão da GAA, no prazo máximo 
de 180 (cento e oitenta) dias. 

Art. 14.  ............................................................................................. 

Art. 15. Para os fins do art. 14, progressão funcional é a passagem do 
servidor para o padrão de vencimento básico imediatamente superior 
dentro de uma mesma classe, observados os seguintes critérios: 

I -  cumprimento do interstício de 12 (doze) meses de efetivo exercício 
em cada padrão, sendo: 

a) computado em dias, descontados os afastamentos que não forem 
legalmente considerados de efetivo exercício; e 
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b) suspenso nos casos em que o servidor se afastar sem remuneração, 
sendo retomado o cômputo a partir do retorno à atividade 

II -  (Revoga-se). 

III -  resultado médio superior a 70% (setenta por cento) do limite máximo 
da pontuação nas avaliações de desempenho individual de que trata o § 5º 
do art. 2º da Lei 11.156, de 1º de agosto de 2005, no interstício considerado 
para a progressão. (NR) 

Art. 16.  (Revoga-se). 

Art. 17.  (Revoga-se). 

Art. 18.  (Revoga-se). 

Art. 19.  (Revoga-se). 

Art. 20.  (Revoga-se). 

Art. 21.  (Revoga-se). 

Art. 22.  (Revoga-se). 

Art. 23.  (Revoga-se). 

Art. 24.  Promoção é a passagem do servidor do último padrão de uma 
classe para o primeiro da classe imediatamente superior, observados os 
seguintes critérios: 

I- cumprimento do interstício de 12 (doze) meses de efetivo exercício no 
último padrão de cada classe; 

II- resultado médio superior a 80% (oitenta por cento) do limite máximo 
da pontuação nas avaliações de desempenho individual de que trata o § 5º 
do art. 2º da Lei 11.156, de 1º de agosto de 2005, no interstício considerado 
para a promoção; e 

III- participação em eventos de capacitação. 

Parágrafo único. Para efeito da primeira promoção dos servidores que 
estiverem no último padrão das suas respectivas classes, após a edição 
desta Lei, aplica-se apenas o disposto nos incisos I e II deste artigo. (NR) 

Art. 24-A.  São requisitos mínimos para promoção entre as classes dos 
cargos de nível superior da Carreira de Especialista em Meio Ambiente: 

I - para a Classe B, possuir certificação em eventos de capacitação, 
totalizando, no mínimo, 240 (duzentas e quarenta) horas, e qualificação 
profissional com experiência mínima de 5 (cinco) anos, ambas no campo 
específico de atuação de cada cargo; e 

II - para a Classe Especial, ser detentor de certificado de conclusão de curso 
de especialização ou de formação específica equivalente a, no mínimo, 360 
(trezentas e sessenta) horas e qualificação profissional com experiência 
mínima de 10 (dez) anos, ambos no campo específico de atuação de cada 
cargo. 

Art. 24-B.  São requisitos mínimos para promoção entre as classes dos 
cargos de nível intermediário da Carreira de Especialista em Meio 
Ambiente: 

I - para a Classe B, possuir certificação em eventos de capacitação, 
totalizando, no mínimo, 120 (cento e vinte) horas e qualificação 
profissional com experiência mínima de 4 (quatro) anos, ambas no campo 
específico de atuação de cada cargo; 

II - para a Classe C, possuir certificação em eventos de capacitação, 
totalizando, no mínimo, 200 (duzentas) horas, ou diploma de conclusão de 
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curso superior e qualificação profissional com experiência mínima de 8 
(oito) anos, ambas no campo específico de atuação de cada cargo;  

III - para a Classe Especial, possuir certificação em eventos de capacitação, 
totalizando, no mínimo, 280 (duzentas e oitenta) horas, ou diploma de 
conclusão de curso superior e qualificação profissional com experiência 
mínima de 12 (doze) anos, ambas no campo específico de atuação de cada 
cargo. 

Art. 24-C.  São requisitos mínimos para promoção entre as classes dos 
cargos de nível auxiliar da Carreira de Especialista em Meio Ambiente: 

I - para a Classe B, possuir certificação em eventos de capacitação, 
totalizando, no mínimo, 80 (oitenta) horas ou qualificação profissional 
com experiência mínima de 4 (quatro) anos, ambas no campo específico de 
atuação de cada cargo; 

II - para a Classe C, possuir certificação em eventos de capacitação, 
totalizando, no mínimo, 120 (cento e vinte) horas, ou diploma de conclusão 
de ensino médio ou superior e qualificação profissional com experiência 
mínima de 8 (oito) anos, ambas no campo específico de atuação de cada 
cargo;  

Art. 24-D.  Caberá ao MMA, ao Ibama, ao SFB e ao Instituto Chico Mendes 
implementar programas permanentes de capacitação, treinamento e 
desenvolvimento, destinados a assegurar a profissionalização e a 
atualização dos titulares dos cargos da Carreira de Especialista em Meio 
Ambiente. 

§ 1º  A capacitação a que se refere o caput poderá ser realizada em eventos 
internos e externos às instituições, conforme dispuser regulamento 
específico de cada órgão da Carreira de Especialista em Meio Ambiente. 

§ 2º  Para fins de promoção, cada evento de capacitação deverá ser 
computado uma única vez. 

Art. 24-E.  O MMA destinará, no mínimo, 2% (dois por cento) de seu 
orçamento anual e o IBAMA, o Serviço Florestal Brasileiro e o Instituto 
Chico Mendes destinarão, no mínimo, 2% (dois por cento) de sua 
arrecadação, anualmente, para execução dos programas a que se refere o 
artigo 24-D.  

ou 
Art. 24-E.  O § 2º do art. 17-G da Lei nº 6.938, de 02 de setembro de 1.981, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 17-G  ................................................................... 

§ 1º............................................................................. 

§ 2º Os recursos arrecadados com a TCFA terão utilização restrita para as 
atividades de controle, fiscalização ambiental e para a viabilização dos 
planos anuais de capacitação dos órgãos integrantes do SISNAMA, 
principalmente os destinados aos servidores da Carreira de Especialista em 
Meio Ambiente. (NR) 

Art. 24-F. As áreas de especialização, perfis profissionais, habilidades e 
habilitações, critérios e requisitos específicos, requeridos para o exercício 
das atribuições dos cargos da Carreira de Especialista em Meio Ambiente 
deverão ser definidos em ato do Poder Executivo, no prazo de 90 (noventa) 
dias, contados a partir da data de publicação desta Lei e explicitados, 
obrigatoriamente, nos editais dos concursos públicos. 
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Art. 25.  Enquanto o programa permanente de capacitação a que se refere 
o artigo 24-D não for implementado, aplica-se apenas o disposto nos 
incisos I e II do artigo 24. (NR) 

Art. 26.  (VETADO). 

Art. 27.  ................................................................................... 

Art. 28.  ...................................................................................” 

Art. 2º  Observado o disposto no art. 62 da Lei nº 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990, ficam criadas no âmbito da Administração Pública Federal 1.950 
(hum mil, novecentos e cinquenta) funções de confiança denominadas Funções 
Comissionadas Ambientais - FCAs, de exercício privativo dos servidores da Carreira de 
Especialista em Meio Ambiente, nos quantitativos e níveis previstos no Anexo IV, assim 
distribuídos: 

I - no MMA: 110 FCAs, sendo, sete FCA-1; cinquenta e cinco FCA-2; vinte 
e três FCA-3 e vinte e três FCA-4; 

II - no Ibama: 600 FCAs, sendo, cento e trinta FCA-1; duzentos e setenta e 
quatro FCA-2; cento e quarenta e duas FCA-3 e cinqüenta e quatro FCA-4;  

III - no SFB: 211 FCAs, sendo quarenta e quatro FCA-1; oitenta FCA-2; 
sessenta e uma FCA-3 e vinte e seis FCA-4; e 

IV - no Instituto Chico Mendes: 1.029 FCAs, sendo duzentos e cinqüenta e 
seis FCA-1; trezentos e vinte FCA-2; quatrocentos e quinze FCA-3 e trinta e oito FCA-4. 

§ 1º As FCAs destinam-se ao exercício de atividades de direção, chefia e 
assessoramento na administração central do MMA, do IBAMA, do SFB e do Instituto 
Chico Mendes, e nos seus respectivos órgãos descentralizados. 

§ 2º O servidor investido em FCA perceberá a remuneração do cargo 
efetivo acrescida do valor da função para a qual foi designado. 

§ 3º Os valores da retribuição recebida pela ocupação de FCAs não se 
incorporam à remuneração do servidor e não integram os proventos de aposentadoria e 
pensão. 

§ 4º As FCAs equivalem, para todos os efeitos legais e regulamentares, aos 
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS de níveis 
correspondentes e serão reajustadas na mesma data e nos mesmos percentuais. 

Art. 3º  O Ministro de Estado do Meio Ambiente e os titulares do Ibama, do 
SFB e do Instituto Chico Mendes deverão, no prazo de 90 dias, dispor sobre a 
distribuição das FCAs na estrutura organizacional dos respectivos órgãos. 

Art. 4º  O MMA, o IBAMA, o SFB e o Instituto Chico Mendes implantarão, 
com o auxílio do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MP, programa de 
profissionalização dos servidores designados para as FCAs, que deverá conter: 

I - definição de requisitos mínimos do perfil profissional esperado dos 
ocupantes de FCAs; e 

II - programa de desenvolvimento gerencial. 

Art. 5º  Ficam extintos, no âmbito do Poder Executivo Federal, os seguintes 
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS e Funções 
Gratificadas - FG: 

 

Código MMA Ibama SFB Instituto Chico Mendes 
DAS 101.4 18 45 14 14 
DAS 101.3 7 59 12 59 
DAS 102.3 8 - - - 
DAS 101.2 21 129 09 139 
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Código MMA Ibama SFB Instituto Chico Mendes 
DAS 102.2 19 - - - 
DAS 101.1 - 59 10 142 
DAS 102.1 7 - - - 
FG-1 - - - 153 

 

Parágrafo único.  A extinção de cargos de que trata o caput deste artigo 
somente produzirá efeitos a partir da data da publicação do decreto que aprovar a 
Estrutura Regimental dos órgãos integrantes da Carreira de Especialista em Meio 
Ambiente e da publicação dos atos de apostilamento ou designação decorrentes da nova 
estrutura. 

Art. 6º  O caput do art. 3º da Lei nº 11.526, de 4 de outubro de 2007, passa 
a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 3º O valor da remuneração das Funções Comissionadas Técnicas, de 
que trata a Medida Provisória no 2.229-43, de 6 de setembro de 2001, das 
Gratificações Temporárias SIPAM - GTS, criadas pela Lei no 10.667, de 14 
de maio de 2003, das Funções Comissionadas do INSS, de que trata a Lei no 
11.355, de 19 de outubro de 2006, das Funções Comissionadas do Banco 
Central - FCBC, de que trata a Lei no 9.650, de 27 de maio de 1998, da 
Gratificação por Serviço Extraordinário, de que trata o Decreto-Lei no 969, 
de 21 de dezembro de 1938, dos Cargos Comissionados Técnicos das 
Agências Reguladoras - CCT, das Funções Comissionadas do DNPM - 
FCDNPM e das Funções Comissionadas Ambientais do MMA, do IBAMA, do 
SFB e do Instituto Chico Mendes passa a ser o constante do Anexo II desta 
Lei. 

..................................................................................” (NR) 

Art. 7º  O Anexo II da Lei nº 11.526, de 4 de outubro de 2007, passa a 
vigorar com as alterações constantes no Anexo IV. 

Art. 8º A Carreira de Especialista em Meio Ambiente será 
supervisionada pelo MMA e aplicada de acordo com as diretrizes definidas pelo 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.  

Art. 9º  Ficam autorizados o Ibama, o Serviço Florestal Brasileiro e o 
Instituto Chico Mendes a promover, realizar e divulgar o ensino e as pesquisas técnico-
científicas sobre os recursos ambientais do Brasil, visando o conhecimento e a 
conservação da biodiversidade. 

Art. 10.  Os arts. 4º-C e 8º da Lei nº 11.156, de 1º de agosto de 2005, 
passarão a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 4º-C.  Até que seja processada a sua primeira avaliação de 
desempenho que venha a surtir efeito financeiro, o servidor recém-
nomeado e o servidor que tenha retornado de licença sem vencimento 
ou cessão ou outros afastamentos sem direito à percepção da GDAEM no 
decurso do ciclo de avaliação receberá a gratificação no valor 
correspondente a 80 (oitenta) pontos.” 

.................................................................................................. 

“Art. 8º ...................................................................................... 

I -   ......................................................................................... 

II -  .......................................................................................... 

a) quando percebida por período igual ou superior a 60 
(sessenta) meses e ao servidor que deu origem à aposentadoria ou à 
pensão se aplicar o disposto nos arts. 3o e 6o da Emenda 
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Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, e no art. 3o da 
Emenda Constitucional no 47, de 5 de julho de 2005, aplicar-se-á a 
média dos pontos recebidos nos últimos 60 (sessenta) meses; 

b) ............................................................................................. 

III - ..............................................................................................” (NR) 

Art. 11.  O enquadramento dos servidores ativos, aposentados e 
instituidores de pensão do Plano Especial de Cargos do MMA e do IBAMA - PECMA nos 
cargos a que se refere o art. 1º desta Lei, dar-se-á mediante a correlação estabelecida 
pela Lei nº 11.357/06 (MP 304/06 convertida), sendo expressamente vedada a 
modificação de escolaridade em decorrência do ato de enquadramento. 

Art. 12.  O Anexo II da Lei nº 11.156, de 29 de julho de 2005, passa a 
vigorar com as alterações constantes do Anexo V. 

Art. 13.  Os ocupantes dos cargos efetivos da Carreira de Especialista em 
Meio Ambiente são responsáveis pela execução das atividades decorrentes das 
competências a que se referem o § 1º do artigo 225, os incisos III, VI e VII do art. 23 e os 
incisos V, VI, VII e VIII do artigo 24 da Constituição Federal e, em razão das funções que 
executam, desenvolvem atividades típicas e exclusivas de Estado. 

Art. 14.  Caberá ao Ministro de Estado do Meio Ambiente editar atos e 
normas complementares referentes à regulamentação da Carreira de Especialista em 
Meio Ambiente, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias. 

Art. 15.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
financeiros a partir de 1º de janeiro de 2011. 

Art. 16.  Ficam revogados: 

I -  os §§ 3º e 4º do art. 1º, o art. 3º, o parágrafo único do art. 4º, o art. 5º, 
o parágrafo único do art. 6º; os arts. 7º e 9º, os incisos II e IV do § 2º do art. 11, o § 2º do 
art. 13, o inciso II do art. 15, os arts. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 da Lei nº 10.410, de 11 
de janeiro de 2002; 

II -  o Decreto nº 4.293, de 02 de julho de 2002;  

III -  os arts. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 da Lei nº 11.357, 19 de outubro 
de 2006. 

 

Brasília, 21 de setembro de 2009; 188º da Independência e 121º da República. 

 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA  
Paulo Bernardo 
Carlos Minc 
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ANEXO I 
VENCIMENTOS BÁSICOS DOS CARGOS DE GESTOR 

AMBIENTAL E DE ANALISTA AMBIENTAL FEDERAL 
 

Em R$ 

Classe Padrão 
VENCIMENTO BÁSICO 

EFEITOS FINANCEIROS A 
PARTIR DE 1º JAN 2.011 

Especial 
III 7.736,70 
II 7.465,46 
I 7.194,52 

B 

V 6.613,95 
IV 6.343,02 
III 6.072,08 
II 5.801,14 
I 5.530,21 

A 

V 4.949,64 
IV 4.678,70 
III 4.407,76 
II 4.136,83 
I 3.865,89 
 
 
 

ANEXO II 
VENCIMENTOS BÁSICOS DOS CARGOS DE TÉCNICO  

AMBIENTAL FEDERAL E DE TÉCNICO EM GESTÃO AMBIENTAL 
 

Em R$ 

Classe Padrão 
VENCIMENTO BÁSICO 

EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º 
JAN 2.011 

Especial 
III 3.337,40 
II 3.218,19 
I 3.098,99 

C 

IV 2.979,80 
III 2.860,61 
II 2.741,42 
I 2.622,23 

B 

IV 2.503,03 
III 2.383,84 
II 2.264,65 
I 2.145,46 

A 

IV 2.026,27 
III 1.907,08 
II 1.787,89 
I 1.668,70 
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ANEXO III 
VENCIMENTOS BÁSICOS DOS CARGOS DE AUXILIAR 

AMBIENTAL FEDERAL E DE AUXILIAR EM GESTÃO AMBIENTAL 
 

Em R$ 

Classe Padrão VB jan/2002 
VENCIMENTO BÁSICO 

EFEITOS FINANCEIROS A 
PARTIR DE 1º JAN 2.011 

C 

IV 1.869,57 1.869,57 
III 1.815,11 1.815,11 
II 1.762,25 1.762,25 
I 1.616,74 1.616,74 

B 

IV 1.569,66 1.569,66 
III 1.523,92 1.523,92 
II 1.479,55 1.479,55 
I 1.357,38 1.357,38 

A 

IV 1.317,85 1.317,85 
III 1.279,45 1.279,45 
II 1.242,20 1.242,20 
I 1.206,02 1.206,02 

 

 

ANEXO IV 

QUADRO DE QUANTITATIVO DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS AMBIENTAIS DO MMA, 
DO IBAMA, DO SFB E DO INSTITUTO CHICO MENDES 

 

FUNÇÃO QUANTITATIVO 

FCA-1 446 

FCA-2 730 

FCA-3 643 

FCA-4 182 

TOTAL 2.001 

 

 

ANEXO II 

(Anexo II da Lei no 11.526, de 4 de outubro de 2007) 

ANEXO II 

FUNÇÕES COMISSIONADAS TÉCNICAS, GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS DO SISTEMA 
DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA, FUNÇÕES COMISSIONADAS DO INSS, FUNÇÕES 
COMISSIONADAS DO BANCO CENTRAL, GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO 
EXTRAORDINÁRIO, CARGOS COMISSIONADOS TÉCNICOS DAS AGÊNCIAS 
REGULADORAS, FUNÇÕES COMISSIONADAS DO DNPM E COMISSIONADAS AMBIENTAIS 
DO MMA, DO IBAMA, DO SFB E DO INSTITUTO CHICO MENDES. 
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......................................................................................................... 

 

h) FUNÇÕES COMISSIONADAS AMBIENTAIS DO MMA, DO IBAMA, DO SFB E DO 
INSTITUTO CHICO MENDES - FCAs 

 

FUNÇÃO VALOR UNITÁRIO (R$) 

FCA-1 1.977,31 

FCA-2 2.518,42 

FCA-3 3.777,63 

FCA-4 6.396,04 

 

 

ANEXO V 
TABELAS DE VALOR DO PONTO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE  

ATIVIDADE DE ESPECIALISTA AMBIENTAL - GDAEM 
 

a) Tabela I - Valor do ponto da GDAEM para os cargos de Gestor Ambiental e de Analista 
Ambiental Federal da Carreira de Especialista em Meio Ambiente. 

Em R$ 

Classe Padrão 

VENCIMENTO BÁSICO 

EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º JAN 
2.010 

Especial 
III 67,41 
II 66,58 
I 65,76 

B 

V 64,47 
IV 63,67 
III 62,88 
II 62,10 
I 61,33 

A 

V 60,13 
IV 59,39 
III 58,66 
II 57,94 
I 57,22 

 

lindalva
Callout
já solicitamos a correção, pois a data correta é 2011.



 40

II - Valor do ponto da GDAEM para os cargos de Técnico Ambiental Federal e de Técnico 
em Gestão Ambiental da Carreira de Especialista em Meio Ambiente. 

Em R$ 

Classe Padrão 

VENCIMENTO BÁSICO 

EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º JAN 
2.011 

Especial 
III 33,57 
II 32,81 
I 32,08 

C 

IV 30,85 
III 30,16 
II 29,48 
I 28,82 

B 

IV 28,17 
III 27,09 
II 26,48 
I 25,89 

A 

IV 25,31 
III 24,74 
II 24,17 
I 23,60 

 

c) Tabela III - Valor do ponto da GDAEM para os cargos de Auxiliar Ambiental Federal e 
de Auxiliar em Gestão Ambiental da Carreira de Especialista em Meio Ambiente. 

Em R$ 

Classe Padrão 

VENCIMENTO BÁSICO 

EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º JAN 
2.011 

C 

IV 16,72 
III 16,17 
II 15,65 
I 14,76 

B 

IV 14,29 
III 13,82 
II 13,38 
I 12,94 

A 

IV 12,20 
III 11,81 
II 11,43 
I 11,06 
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CONCLUSÃO 

Para todas as questões abordadas na minuta de MPV é recomendável, 
posto que inevitável, a adoção e o reporte sistemático ao documento “Relatório Final da 
Comissão Instituída pela Portaria Interministerial nº 27, de 03 de fevereiro de 2005, que 
trata da Proposta de Reestruturação da Carreira de Especialista em Meio Ambiente” sob 
pena de desperdício de esforços e perda de todo o acúmulo existente nos órgãos que a 
integram. 

A representação dos servidores manteve o status de autarquia para o 
Serviço Florestal Brasileiro, considerando, principalmente a notícia dada pelo senhor 
Ministro de Estado do Meio Ambiente, em 2008 [abaixo transcrita] e confirmada, em 
2009, pela senhora Secretária-Executiva do MMA em reunião com os servidores, além da 
necessidade premente de se corrigir as distorções geradas pela inserção de dois centros 
especializados [LPF e Cenaflor] na estrutura do MMA, uma vez que os servidores dessas 
unidades descentralizadas executam no dia-a-dia atividades finalísticas de competência 
estabelecidas para autarquias. 

Projeto de lei 

Serviço Florestal Brasileiro vai virar autarquia, anuncia Minc  
Publicado em 18.11.2008, às 13h35 

O ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, anunciou nesta terça-feira (18) que o 
Serviço Florestal Brasileiro (SFB) será transformado em autarquia. A decisão foi 
comunicada pelo ministro após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 
no Palácio do Planalto. "O presidente concordou com isso, claro, serão 
analisados os detalhes, mas o presidente deu o ok para reforçar, fortalecer e 

criar uma autarquia específica para o Serviço Florestal Brasileiro", disse Minc. 

Criado em 2006, o SFB é vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. A 
transformação em autarquia será proposta ao Legislativo por meio de projeto de 
lei. A aprovação da mudança no Congresso Nacional permitirá que o Serviço 
Florestal Brasileiro tenha autonomia financeira e quadro próprio de servidores, 
segundo informações da assessoria de imprensa da SFB. 

A nova estrutura terá 760 cargos e a estimativa é que entre 2009 e 2010 gere 36 
mil empregos, de acordo com Minc. O trabalho da autarquia resultará na extração 
de 2,8 milhões de metros cúbicos de madeira legalizada. “Existem já milhões de 
hectares de floresta para produção de madeira legal e certificada, até porque a 
única maneira de combater a madeira ilegal é aumentar a oferta da [madeira] 
legalizada”, disse o ministro. 

Na reunião foi acertada também a criação da Força Federal de Combate aos Crimes 
Ambientais, que terá 3 mil agentes. De acordo com Minc, haverá dois concursos, um 
deles para contratar 2 mil servidores para o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e para o Instituto Chico Mendes, para a 
área de fiscalização.  

O segundo concurso selecionará outros mil servidores para a Polícia Florestal, que 
irão coibir danos ao meio ambiente. “Será uma força ligada ao combate ao crime 
ambiental. Isso foi anunciado anteriormente e apresentamos ao presidente a 
modelagem ideal”, explicou o ministro. 

Os concursos devem ser formatados ainda este ano e realizados no início de 2009. 
Minc não quis adiantar o custo das contratações, mas disse que já foi feita uma 
estimativa que será apresentada ao ministro do Planejamento, Paulo Bernardo. 
Minc e Lula conversaram ainda sobre o primeiro Plano de Mudanças Climáticas 
elaborado pelo Brasil. Segundo o ministro, o presidente vai assiná-lo entre os dias 
1º e 3 de dezembro. 

Fonte: Agência Brasil 
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A expectativa, portanto, é que após a apresentação deste documento base,  
haja uma efetiva participação e troca de idéias e impressões sobre a proposta como um 
todo, visando a elaboração do produto final a ser encaminhado às instâncias decisórias,  
superiores a este Grupo de Trabalho, com o refinamento, a qualidade e a urgência que a 
matéria requer.  

Brasília-DF, 22 de setembro de 2009. 

 

Representação dos servidores no GT Portaria 244/09-MMA 
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