
PORTARIA MMA Nº 159, DE 11 DE MAIO DE 2016

Formaliza o Planejamento Estratégico e suas rotinas de revisão e acompanhamento no
Ministério do Meio Ambiente.

A MINISTRA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, no uso de suas atribuições e tendo em vista
o disposto no Decreto n o 6.101, de 26 de abril de 2007, e, ainda, considerando a necessidade
de melhoria da gestão institucional para o alcance de resultados ambientais efetivos, resolve:

Art. 1º Formalizar o Planejamento Estratégico do Ministério do Meio Ambiente – Gestão para
Resultados, constituído pelos seguintes componentes:
I - Missão: Formular e implementar políticas públicas nacionais de forma articulada e pactuada
com os atores públicos e a sociedade para o desenvolvimento sustentável;
II - Visão de futuro: Ser reconhecido pela sociedade e pelo conjunto de atores públicos por sua
excelência, credibilidade e eficiência na proteção do meio ambiente;
III - Valores organizacionais: Justiça Ambiental, Cidadania Socioambiental, Respeito à
Pluralidade, Solidariedade Intergeracional, Ética, Foco nos Resultados, Compromisso com a
Instituição, Transparência e Meritocracia; e
IV - Objetivos estratégicos.

Art. 2º Os objetivos estratégicos estão distribuídos em quatro perspectivas conforme elencado
abaixo:
I - Perspectiva de Resultados:
a) objetivo 1: Contribuir para a geração de resultados ambientais efetivos nas agendas
prioritárias; e
b) objetivo 2: Internalizar parâmetros e atributos socioambientais nas políticas de
desenvolvimento do País.
II - Perspectiva de Foco de Atuação:
a) objetivo 3: Promover a redução das emissões de gases de efeito estufa (GEE) e da
vulnerabilidade à mudança do clima com foco na proteção e produção e florestal;
b) objetivo 4: Desenvolver ações de conservação, uso sustentável e recuperação da
biodiversidade com inclusão socioambiental; e
c) objetivo 5: Promover a gestão ambientalmente adequada dos recursos naturais e do uso
múltiplo da água.
III - Perspectiva de Processos Estruturantes:
a) objetivo 6: Disponibilizar e facilitar o acesso às informações ambientais;
b) objetivo 7: Criar processos institucionais de integração interna;
c) objetivo 8: Estabelecer modelo de diálogo e integração com as partes interessadas;
d) objetivo 9: Implementar Gestão do Conhecimento; e
e) objetivo 10: Implementar modelo de gestão com foco em resultado.
f) objetivo 11: Estruturar e otimizar processos licitatórios e de contratação;
g) objetivo 12: Otimizar a gestão dos recursos orçamentários; e
h) objetivo 13: Sistematizar a captação e a execução dos recursos externos ao orçamento;
IV - Perspectiva de Base para Ação:
a) objetivo 14: Promover o contínuo incentivo à capacitação técnica e gerencial dos
servidores;
b) objetivo 15: Promover o desenvolvimento das competências gerenciais dos dirigentes;
c) objetivo 16: Estruturar e implementar modelo e gestão de pessoas baseado na gestão por
competências;
d) objetivo 17: Renovar a cultura organizacional;
e) objetivo 18: Prover condições adequadas de instalações físicas considerando o bem-estar
e a qualidade de vida dos servidores; e
f) objetivo 19: Prover recursos de informática, suporte e desenvolvimento em TI de forma a
atender à necessidade das equipes de trabalho.

Art. 3º A coordenação do Planejamento Estratégico é de responsabilidade do Secretário-
Executivo, com suporte de assessoramento pelo Departamento de Gestão Estratégica.



Art. 4º Cada objetivo estratégico deve possuir ao menos um indicador e sua respectiva meta,
para fins de apuração do desempenho do objetivo.
§ 1º Fica instituída a figura do guardião para cada um dos dezenove objetivos estratégicos, que
deverão ser designados pelo Secretário-Executivo.
§ 2º Compete ao guardião atuar na defesa das ações estratégicas necessárias para o alcance
do objetivo estratégico, exercer a função de articulador, monitorar seu desenvolvimento e
reportar os resultados alcançados.

Art. 5º O planejamento estratégico, seus indicadores, metas, iniciativas e resultados serão
monitorados, avaliados e revistos durante as Reuniões de Avaliação da Estratégia-RAE e
reuniões dos fóruns temáticos.
§ 1º As Reuniões de Avaliação da Estratégia-RAE devem ter periodicidade mínima trimestral e
objetivam monitorar, avaliar e propor ações corretivas para garantir o alcance dos
compromissos firmados e incorporar eventuais mudanças no contexto do ambiente.
§ 2º São membros das Reuniões de Avaliação da Estratégia-RAE o Secretário- Executivo, que
a preside, todos os demais Secretários do Ministério do Meio Ambiente, o Diretor- Geral do
Serviço Florestal Brasileiro-SFB e demais guardiões dos objetivos estratégicos.
§ 3º As reuniões dos Fóruns Temáticos devem ter periodicidade mínima trimestral e precedem
as reuniões da RAE. Os Fóruns Temático tem por objetivo monitorar o desenvolvimento dos
objetivos estratégicos, indicadores e iniciativas para gerar os subsídios para as reuniões da
RAE.
§ 4º Compete ao Departamento de Gestão Estratégia:
I - organizar e secretariar as Reuniões de Avaliação da Estratégia-RAE; e
II - convocar e coordenar as reuniões dos fóruns temáticos.

Art. 6º O Planejamento Estratégico é o instrumento de priorização de atuação e orientará a
elaboração dos demais planos, programas, projetos e iniciativas no âmbito do Ministério do
Meio Ambiente.
§ 1º Os indicadores relativos ao processo de avaliações de desempenho individual e
institucional das unidades do ministério deverão ser orientados pelas metas e iniciativas
constantes no Planejamento Estratégico.
§ 2º Os compromissos estabelecidos nos Planos Plurianuais-PPA deverão respeitar as
prioridades definidas no Planejamento Estratégico.
§ 3º Sempre que possível, a Mensagem Presidencial, o Relatório de Gestão e a Prestação de
Contas do Presidente da República deverão ser orientados pelos resultados alcançados no
Planejamento Estratégico.

Art. 7º Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na aplicação do disposto nesta Portaria
serão dirimidos pela Secretaria-Executiva do Ministério do Meio Ambiente.

Art. 8º Regulamentos e normas necessárias para a implementação, monitoramento, avaliação
e revisão do Planejamento Estratégico serão tratados em atos específicos do Secretário-
Executivo do Ministério do Meio Ambiente.
Parágrafo único. Fica reservada ao Ministro de Estado do Meio Ambiente a revisão da Missão,
Visão de Futuro e Valores do Planejamento Estratégico.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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