
ACORDOS  ASSUMIDOS PELO GOVERNO E PELA DIREÇÃO DO MMA, AINDA NÃO 
CUMPRIDOS

Consensos construídos pela Comissão Paritária, instituída pela Portaria Interministerial n° 
27, de 03 de fevereiro de 2005, que tratou da reestruturação da Carreira de Especialista em Meio 
Ambiente.

A  Comissão  apresentou  seus  resultados  em  dezembro  de  2005  e  contou  com  a 
participação de representantes dos servidores da Carreira de Especialista em Meio Ambiente e 
representantes institucionais do MMA, Ibama e Ministério do Planejamento.

Os  pontos  consensuais  que  aguardam  o  encaminhamento  do  texto  do  Executivo  ao 
Legislativo, para implementação, conforme o Aviso Ministerial n° 43/GM/MMA, de 13 de março de 
2006 (Anexo) são:

1) Criação de instrumentos de gestão como ocorrem em outras carreiras do próprio 
Poder Executivo - Adicional de Qualificação e Gratificação por Atividades na Área 
Ambiental.

2) Inserção  na  Lei  10.410/02  de  definição  dos  princípios  que  norteiam  o 
desenvolvimento dos servidores na carreira.

3) Regulamentação do ingresso nos cargos do Artigo 1° da Lei n° 10.410/02, pela 
aprovação  em  concurso  público  que  permita  o  ingresso  por  área  de 
especialização.

4) Regulamentação do ingresso em padrões superiores das classes da  carreira, 
observando-se a formação, titulação ou experiência.

5) Correção das distorções salariais entre tetos e pisos dos vencimentos básicos 
de nível intermediário em relação ao superior e de nível auxiliar em relação ao 
intermediário.

6) Criação de dispositivo na Lei 10.410 que permita a progressão e a promoção de 
servidor em estágio probatório.

7) Inclusão na Lei 10.410/02 do processo (critérios, periodicidade e procedimentos) 
de  avaliação  de  desempenho  funcional  dos  servidores  o  que  implica  em 
engessamento da gestão do mesmo.

Justificativas, soluções e redação de consenso no GT:

1) Inexistência em lei de instrumentos de gestão da carreira como ocorre em outras 
carreiras do próprio Poder Executivo, como o adicional de qualificação e gratificação por 
atividades na área ambiental. 

Solução proposta:  criação de dois  outros instrumentos  de gestão da Carreira:  o  Adicional  de 
Qualificação (AQ) e a Gratificação de Atividade Ambiental (GAA). 

O primeiro  tem como objetivo estimular  e promover  a qualificação dos  ocupantes dos 
cargos da carreira por meio da concessão de um adicional para os servidores de nível superior, 
detentores  de títulos  de doutorado e mestrado,  e certificado de especialização,  de cursos de 
capacitação que totalizem no mínimo 180 horas na área específica de atuação do cargo ou para 
os servidores dos níveis intermediário e auxiliar detentores de diploma de curso superior e para os 
servidores dos níveis intermediário e auxiliar que possuam um conjunto de ações de treinamento 



que totalize pelo menos 120 (cento e vinte) horas. A instituição da AQ implica, por sua vez, na 
necessidade do MMA e do IBAMA criarem/instituírem seus programas de capacitação.

O segundo é devido aos integrantes da carreira,  quando em efetivo exercício de suas 
atividades  exclusivamente  no  MMA e  no  IBAMA,  é  composta  de  três  parcelas  de  natureza 
distintas:  1)  uma  parcela,  a  ser  concedida  indistintamente  a  todos  os  servidores,  visando 
incentivar/estimular que todos os servidores permaneçam em exercício nos órgãos da carreira; 2) 
uma segunda parcela, a ser concedida aos servidores do IBAMA quando no efetivo exercício de 
atividades externas de fiscalização ou quando no efetivo exercício de atividades continuadas que 
importem em desgaste orgânico e risco, visando fortalecer a execução destas atividades; e 3) 
uma terceira parcela, a ser concedida exclusivamente aos servidores do IBAMA que estiverem em 
efetivo exercício nas unidades da Autarquia, de difícil acesso, inóspitas e de condições adversas, 
visando  estimular  uma  melhor  distribuição/alocação  de  seu  quadro  de  pessoal  e, 
conseqüentemente, o fortalecimento das unidades descentralizadas do IBAMA. 

As redações consensuadas foram as seguintes:

Art.  x.  Fica  criado o Adicional  de  Qualificação -  AQ,  devido  exclusivamente aos  
ocupantes  de  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,  em  áreas  de  
interesse  do  Ministério  do  Meio  Ambiente  e  do  IBAMA,  a  serem  estabelecidas  em 
regulamento.

§1º  O  adicional  de  que  trata  este  artigo  não  será  concedido  quando  o  curso 
constituir-se requisito para ingresso no cargo.

§2º  Para  efeito  do  disposto  neste  artigo  serão  considerados  os  cursos  e  as 
instituições reconhecidas pelo Ministério da Educação, na forma da legislação.

§3º  Serão admitidos cursos de pós-graduação lato  sensu somente  com duração 
mínima de trezentos e sessenta horas.

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

Art.  x.  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;
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 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; e 

V - oito por cento, para os servidores dos cargos de nível intermediário e auxiliar 
que possuírem um conjunto de ações de treinamento que totalize pelo menos 120 (cento e 
vinte) horas. 

§ 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 no caput
§ 3º O Adicional  de Qualificação será devido a partir  do dia de apresentação do 

título, diploma ou certificado.



Art.  x.  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 do IBAMA, nas 
condições  a  serem  fixadas  em  regulamento,  enquanto  estiver  o  servidor  no  efetivo 
exercício  de  atividades  externas  de  fiscalização  ou  que  importem  em  compensação 
orgânica e risco.

§  3º  À  Gratificação a  que  se  refere  o  caput  serão  acrescidos  de  5  a  20  pontos 
percentuais,  incidentes sobre o vencimento básico do servidor,  nas condições a serem 
fixadas em regulamento,  enquanto estiver o servidor em efetivo exercício em Unidades 
Descentralizadas do IBAMA de difícil acesso, inóspitas e condições adversas.

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

2) Inexistência  na  Lei  10.410/02  de  definição  dos  princípios  que  norteiam  o 
desenvolvimento dos servidores na carreira. A inexistência destes princípios pode gerar 
um  processo  permanente  de  insatisfação  e  desmotivação  dos  servidores,  pois  são 
essenciais para assegurar-lhes a possibilidade de reconhecimento dos seus trabalhos e de 
crescimento profissional na carreira.

Solução proposta: incluir na Lei artigo especificando os princípios que norteiam o desenvolvimento 
dos servidores na carreira:  avaliação de desempenho;  competência e experiência profissional; 
capacitação e qualificação profissional; e interstício mínimo de 1 (um) ano entre cada progressão.

3) Restrição  de  ingresso  nos  cargos  referidos  no  Artigo  1°  da  Lei  n°  10.410/02, 
unicamente pela aprovação em concurso público específico exclusivamente de provas, a 
exceção do cargo de Analista Ambiental  do IBAMA, pois para este cargo é permitido o 
ingresso  por  área  de  especialização  e,  assim,  poderão  ser  estabelecidos  requisitos 
adicionais específicos de formação. 

Esta restrição não permite, portanto, que a bem da administração do MMA e do IBAMA 
sejam estabelecidas exigências de habilitações específicas no concurso para os demais cargos da 
carreira.  Ademais,  mesmo  no  caso  do  cargo  de  Analista  Ambiental,  não  é  permitido  que  o 
concurso seja organizado em duas etapas para incluir, por exemplo, curso de formação.

Solução  proposta:  incluir  na  Lei  artigo  que  permita  o  ingresso  nos  cargos  da carreira 
mediante  prévia  aprovação  em  concurso  público  de  provas  ou  de  provas  e  títulos,  e  que 
estabeleça, também, que o concurso poderá ser organizado em duas etapas, incluindo, se for o 
caso, curso de formação obrigatório.  Acrescenta-se que,  sendo previsto o curso de formação, 
incluiu-se um dispositivo que permite que os candidatos servidores públicos federais possam ser 
afastados de suas atividades nos órgãos de origem durante a segunda etapa do mesmo. 

Art. x. O ingresso na Carreira dar-se-á por concurso público, de provas ou de provas 
e títulos, no padrão inicial do respectivo cargo, exigindo-se grau de escolaridade concluído  
e observadas, quando for o caso, a formação especializada e a experiência profissional 
específica requeridas para o exercício das atividades, a serem definidas em regulamento e,  
expressamente, mencionadas no edital de concurso. 



§1º  São  requisitos  de  escolaridade  para  ingresso  nos  cargos  da  Carreira  de 
Especialista em Meio Ambiente:

I - diploma de 3º grau, curso superior completo ou habilitação legal especifica, se for  
o caso, conforme definido no edital do concurso para os cargos de Gestor Ambiental e 
Analista Ambiental;

II - certificado de conclusão de 2º grau e habilitação legal especifica, se for o caso,  
conforme definido no edital do concurso para os cargos de Técnico Ambiental;

III - certificado de conclusão de 1º grau e habilitação legal especifica, se for o caso,  
conforme definido no edital do concurso para o cargo de Auxiliar Ambiental.

§2º Para efeito do preenchimento das vagas dos cargos da Carreira de Especialista 
em Meio Ambiente,  o  MMA e o IBAMA poderão definir  no edital  do concurso,  perfis e  
requisitos de qualificação específicos, quanto à formação acadêmica dos candidatos ou à 
sua formação complementar, em níveis profissionalizante e de pós-graduação.

§3º Excepcionalmente, o padrão de ingresso nos cargos da Carreira de Especialista 
em  Meio  Ambiente  poderá  variar  de  acordo  com  a  formação  profissionalizante  ou  a  
titulação  em  nível  de  pós-graduação,  a  serem  requeridas  no  edital  do  concurso,  não  
podendo ultrapassar cinco por cento das vagas levadas a concurso.

Art. x. O concurso público para provimento dos cargos do IBAMA na Carreira de  
Especialista  em Meio Ambiente  será ser  realizado em duas etapas,  incluindo curso  de 
formação, na forma do disposto em regulamento e publicada em edital.

Parágrafo único. O curso de formação e eventos de capacitação, presencial ou à 
distância, a que se refere o caput terá duração mínima de 120 horas para os cargos de nível 
auxiliar e intermediário e de 360 horas para o cargo de nível superior.

4) Limitação  da  investidura  nos  cargos  da  carreira  ao  padrão  inicial  da  respectiva 
tabela de vencimento, a exceção do cargo de Analista Ambiental, do IBAMA, pois para este 
cargo, em função dos requisitos adicionais que poderão ser estabelecidos, permite-se o 
ingresso em padrões de vencimento básico diferenciado. Esta restrição não permite, caso 
seja de interesse da administração dos Órgãos, que o ingresso para os demais cargos de 
nível superior, constantes da Lei 10.410/02 possa ocorrer, excepcionalmente, em padrões 
diferenciados  das  classes  da  carreira,  observando-se  a  formação,  a  titulação  ou  a 
experiência comprovada.

Solução proposta: incluir na Lei artigo de mesmo teor, permitindo que excepcionalmente o 
ingresso na carreira possa ocorrer em padrões diferenciados das classes da carreira, observando-
se a titulação ou experiência comprovada e a área de concentração ou especialidade, mediante 
concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com o inciso II, do Artigo 37 da 
Constituição Federal. Assim, os órgãos poderão recrutar pessoal com qualificação diferenciada, 
quando for julgado necessário.

Art. x. (já apresentado acima) [...]

§3º Excepcionalmente, o padrão de ingresso nos cargos da Carreira de Especialista 
em  Meio  Ambiente  poderá  variar  de  acordo  com  a  formação  profissionalizante  ou  a  
titulação  em  nível  de  pós-graduação,  a  serem  requeridas  no  edital  do  concurso,  não  
podendo ultrapassar cinco por cento das vagas levadas a concurso.



5) A Lei  nº  10410/02 criou distorções salariais entre tetos e pisos dos vencimentos 
básicos de nível  intermediário em relação ao superior e de nível auxiliar em relação ao 
intermediário.

Solução proposta: alinhamento das tabelas, de forma a minimizar as distorções verificadas entre o 
teto  da  tabela  salarial  de  nível  auxiliar  quando  comparada  com  o  piso  da  tabela  de  nível 
intermediário e a do nível intermediário quando comparado com o piso da tabela do nível superior.

6) Inexistência de dispositivo na Lei permitindo a progressão e a promoção de servidor 
em  estágio  probatório.  A  inexistência  deste  dispositivo  configura-se  em  um  ato 
discricionário, pois a estes servidores não é concedido, inicialmente, a possibilidade de 
crescimento dentro da carreira, independentemente do resultado da avaliação ao qual são 
submetidos. Vale ressaltar que as novas carreiras já dispõem de dispositivo neste sentido, 
de modo a assegurar a equanimidade de tratamento dos seus servidores.

Solução  proposta:  incluir  dispositivo  que  permita  a  progressão  dos  servidores  em  estágio 
probatório, observado o resultado de avaliação de desempenho efetuada para essa finalidade. 

Art. x. O servidor em estágio probatório será objeto de avaliação específica, sem 
prejuízo  da  progressão  funcional  e  promoção  durante  esse  período,  observados  o 
interstício mínimo de um ano em cada padrão e o resultado de avaliação de desempenho  
efetuada para essa finalidade, na forma do regulamento. 

7)        Inclusão na Lei 10.410/02 do processo (critérios, periodicidade e procedimentos) de 
avaliação de desempenho funcional dos servidores o que implica em engessamento da  
gestão do mesmo.

Solução proposta: Retirar do instrumento de lei e remeter para regulamento a ser definido pela 
Direção dos órgãos integrantes da Carreira.
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