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Ministério do Meio Ambiente

.

GABINETE DA MINISTRA
PORTARIA Nº 286, DE 7 DE AGOSTO DE 2014
Fixa metas institucionais globais do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - Instituto Chico Mendes, para fins de pagamento da Gratificação de Desempenho devida aos
ocupantes dos cargos efetivos.
A MINISTRA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto na Lei no 11.156, de 29 de julho de 2005, no Decreto no 7.133, de 19 de março de 2010, na Portaria
no 465, de 26 de novembro de 2013, e o que consta no Processo no 02070.001.284/2014-67, resolve:
Art. 1o Fixar, na forma do Anexo a esta Portaria, as metas institucionais globais do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - Instituto Chico Mendes, para o período de 1o de junho de 2014
a 31 de maio de 2015, para fins de pagamento da Gratificação de Desempenho de Atividade de Especialista Ambiental-GDAEM e Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Executiva e de Suporte do Meio
Ambiente-GTEMA, devidas aos servidores efetivos do Quadro de Pessoal deste Instituto, pertencentes à Carreira de Especialista em Meio Ambiente e ao Plano Especial de Cargos.
Art. 2o A avaliação de desempenho institucional do Instituto Chico Mendes para o período levará em consideração os resultados das metas físicas estabelecidas no Anexo desta Portaria.
Parágrafo único. O resultado da avaliação do cumprimento das metas de desempenho institucional será definido pelo Índice de Desempenho Institucional Médio-IDIM, aferido com base na média aritmética
simples dos percentuais de apuração das metas estabelecidas, numa escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos percentuais.
Art. 3o Caberá à Coordenação-Geral de Planejamento Operacional e Orçamento-CGPLAN o monitoramento das metas institucionais e a consolidação das informações referentes aos resultados alcançados.
Parágrafo único. Para efeito de pagamento das gratificações de que trata esta Portaria, a CGPLAN encaminhará os percentuais apurados do cumprimento das metas de desempenho institucional à Coordenação
Geral de Gestão de Pessoas.
Art. 4o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1o de junho de 2014.
IZABELLA TEIXEIRA
ANEXO
INDICADORES E METAS DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL DO
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE - INSTITUTO CHICO MENDES
METAS GLOBAIS
Garantir os territórios, fortalecer a economia das populações tradicionais e promover a diversificação das
atividades produtivas sustentáveis
Contribuir para a conservação das espécies, ecossistemas e diversidade genética (Metas de Aichi)
Reduzir o risco de extinção de espécies

INDICADOR
META DO PERÍODO
Percentual de RDS, RESEX e FLONA
75%
que possuem populações tradicionais com
cadastro de famílias
Número de espécies ameaçadas com Pla343
nos de Ação Nacional - PAN
Número de espécies da fauna com estado
10.000
de conservação avaliado
Gerar, gerenciar e internalizar o conhecimento sobre a Percentual de solicitações de pesquisa
95%
biodiversidade, a sociobiodiversidade e o patrimônio es- analisadas no prazo
peleológico e seu manejo
Ampliar o uso público nas UCs Federais
Número de visitantes registrado nas UCs
6.380.000
Federais
Dotar as UCs Federais de instrumentos de gestão
Percentual de UCs Federais com conse83%
lhos formados
Percentual de UCs Federais com Plano de
48%
Manejo
Consolidar as políticas de formação continuada para os Percentual de servidores efetivos que pas80%
servidores e de gestão de pessoas do Instituto
saram por, pelo menos, uma capacitação
prevista no Plano anual de Capacitação do
Instituto
Percentual de gestores que participaram
20%
de capacitação gerencial
Obs. Para efeitos desta Portaria, considera-se um total de 313 Unidades de Conservação Federais

UNIDADE DE MEDIDA
Percentual

FÓRMULA DE CÁLCULO
(No de RDS, RESEX e FLONA que possuem populações tradicionais
com cadastro de famílias)*100/(No de RDS, RESEX e FLONA que
possuem populações tradicionais)
(Somatório de espécies ameaçadas com Planos de Ação NacionalPAN)
(Somatório de espécies da fauna com estado de conservação avaliado)
(No de solicitações de autorização para pesquisa analisadas antes do
término do prazo)*100/(No total de solicitações de autorização para
pesquisa recebidas)
(Somatório de visitantes nas UCs Federais)

Unidade
Unidade
Percentual
Unidade

(No de UCs Federais com conselho formado)*100/(No total de UCs
Federais)
(No de UCs Federais com Plano de Manejo)*100/ (No de UCs Federais)
(No de servidores efetivos que passaram por, pelo menos, uma capacitação prevista no PAC Ciclo 2011-2014) * 100 / (No de servidores
efetivos do ICMBio)

Percentual
Percentual
Percentual

Período: 01/06/2014 a 31/05/2015
FONTE
Diretoria de Ações Socioambientais e Consolidação
Territorial em Unidades de Conservação-DISAT
Diretoria de Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da
Biodiversidade-DIBIO
Diretoria de Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da
Biodiversidade-DIBIO
Diretoria de Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da
Biodiversidade-DIBIO
Diretoria de Criação e Manejo de Unidades de Conservação-DIMAN
Diretoria de Ações Socioambientais e Consolidação
Territorial em Unidades de Conservação-DISAT
Diretoria de Criação e Manejo de Unidades de Conservação-DIMAN
Diretoria de Planejamento, Administração e Logística DIPLAN

No de gestores que participaram de capacitação gerencial/ * 100 / (No Diretoria de Planejamento, Administração e Logística total de gestores)
DIPLAN

Percentual

PORTARIA Nº 287, DE 7 DE AGOSTO DE 2014
Divulga o resultado das metas globais de desempenho institucional do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, no período de 1o de junho 2013 a 31 de maio 2014.
A MINISTRA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto na Lei no 11.156, de 29 de julho de 2005, Diário Oficial da União de 1o de agosto de 2005, no
Decreto no 7.133, de 19 de março de 2010, Diário Oficial da União de 22 de março de 2010, na Portaria no 465, de 26 de novembro de 2013, Diário Oficial da União de 27 de novembro de 2013, e o que consta
no Processo no 02070.002863/2013-46, resolve:
Art. 1o Divulgar o resultado das metas globais de desempenho do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - Instituto Chico Mendes, referente ao período de 1o de junho 2013 a 31 de maio
2014, na forma do Anexo a esta Portaria.
Parágrafo único. O Índice de Desempenho Institucional Médio (IDIM)* calculado é de 100%.
Art. 2o O percentual a ser atribuído aos servidores ocupantes dos cargos efetivos é de 80 (oitenta) pontos, para fins de atribuição da parcela institucional referente à Gratificação de Desempenho de Atividade
de Especialista Ambiental-GDAEM e da Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Executiva e de Suporte do Meio Ambiente-GTEMA, no âmbito do Instituto Chico Mendes.
Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
IZABELLA TEIXEIRA
ANEXO
INDICADORES E METAS DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL
Unidade de Avaliação: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
METAS GLOBAIS

INDICADOR

META DO PERÍODO

RESULTADO

FÓRMULA DE CÁLCULO

Período: 01.06. 2013 a 31.05.2014
FONTE

% - Unidade
Garantir os territórios, fortalecer a economia Percentual de RDS, RESEX e FLONA que possuem podas populações tradicionais e promover a di- pulações tradicionais com cadastro de famílias
versificação das atividades produtivas sustentáveis
Dotar as UCs Federais de instrumentos de ges- Percentual de UCs Federais com conselhos formados
tão

60%

66,23%

(N º de RDS, RESEX e FLONA que possuem populações Diretoria de Ações Socioambientais e Consotradicionais com cadastro de famílias)*100/(Nº de RDS, RE- lidação Territorial em Unidades de ConservaSEX e FLONA que possuem populações tradicionais)
ção - DISAT

82%

82%

Contribuir para a conservação das espécies, Número de espécies ameaçadas com Planos de Ação Naecossistemas e diversidade genética (Metas de cional - PAN
Aichi)
Reduzir o risco de extinção de espécies
Número de espécies da fauna com estado de conservação
avaliado
Gerar, gerenciar e internalizar o conhecimento Percentual de solicitações de pesquisa analisadas no prazo
sobre a biodiversidade, a sociobiodiversidade
e o patrimônio espeleológico e seu manejo
Dotar as UCs Federais de instrumentos de ges- Percentual de UCs Federais com Plano de Manejo
tão
Ampliar o uso público nas UCs Federais
Número de visitantes registrado nas UCs Federais

304

307

(Nº de UCs Federais com conselho formado)*100/(Nº total de Diretoria de Ações Socioambientais e ConsoUCs Federais)
lidação Territorial em Unidades de Conservação - DISAT
(Somatório de espécies ameaçadas com Planos de Ação Na- Diretoria de Pesquisa, Avaliação e Monitoracional - PAN)
mento da Biodiversidade - DIBIO

7200

7.647

90%

99,29%

46%

46,01%

5.800.000

6.076.952

(Somatório de espécies da fauna com estado de conservação
avaliado)
(Nº de solicitações de autorização para pesquisa analisadas
antes do término do prazo)*100/(Nº total de solicitações de
autorização para pesquisa recebidas)
(Nº de UCs Federais com Plano de Manejo)*100/ (Nº de UCs
Federais)
(Somatório de visitantes nas UCs Federais)

Diretoria de Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da Biodiversidade - DIBIO
Diretoria de Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da Biodiversidade - DIBIO

Diretoria de Criação e Manejo de Unidades de
Conservação - DIMAN
Diretoria de Criação e Manejo de Unidades de
Conservação - DIMAN
(Nº de servidores efetivos que passaram por, pelo menos, uma Diretoria de Planejamento, Administração e
capacitação prevista no PAC Ciclo 2011-2014) * 100 / (Nº de Logística - DIPLAN
servidores efetivos do ICMBio)
Nº de gestores que participaram de capacitação gerencial/ Nº Diretoria de Planejamento, Administração e
total de gestores
Logística - DIPLAN

Consolidar as políticas de formação continua- Percentual de servidores efetivos que passaram por, pelo
70%
70,00%
da para os servidores e de gestão de pessoas menos, uma capacitação prevista no Plano anual de Cado Instituto
pacitação do Instituto
Consolidar as políticas de formação continua- Percentual de gestores que participaram de capacitação ge20%
23,55%
da para os servidores e de gestão de pessoas rencial
do Instituto
Obs. Para efeitos desta Portaria, considera-se um total de 313 Unidades de Conservação Federais
(*) Índice de Desempenho Institucional Médio (IDIM) = média aritmética simples dos percentuais de apuração das metas estabelecidas, numa escala de zero a cem pontos percentuais.
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