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1 - Apresentação
1.1 - O Ministério do Meio Ambiente (MMA) apresenta sua Carta de Serviços ao Usuário,
atendendo ao Decreto nº 9.094, de 17 de julho de 2017, que dispõe sobre a simplificação do
atendimento prestado aos usuários dos serviços públicos, ratifica a dispensa do reconhecimento de
firma e da autenticação em documentos produzidos no País e institui a Carta de Serviços ao Usuário.
Esse documento firma o compromisso de apresentar e informar as formas de acesso aos serviços e
os padrões de qualidade do atendimento ao público.

1.2 - A Carta de Serviços aproxima o MMA da sociedade brasileira e facilita o acesso aos seus
serviços, implementando, assim, uma dinâmica de aperfeiçoamento na transparência e controle
social e reforçando o compromisso com a eficiência, eficácia e efetividade na sua conduta
institucional.
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2 - Identidade Institucional
2.1 - O MMA, criado em novembro de 1992, tem como missão formular e implementar
políticas públicas ambientais nacionais de forma articulada e pactuada com os atores públicos e a
sociedade para o desenvolvimento sustentável.

2.2 - Edifício-Sede: Esplanada dos Ministérios
I - Trabalham no edifício-sede:
a) Gabinete (GM).
b) Secretaria-Executiva (SECEX).
c) Assessoria Especial de Controle
Interno (AECI).
d) Consultoria Jurídica (CONJUR).
e) Secretaria de Biodiversidade (SBio).
f) Secretaria de Qualidade Ambiental
(SQA).
g) Secretaria do Clima e Relações
Internacionais (SCRI).
h) Secretaria de Áreas Protegidas (SAP).
i) Secretaria da Amazônia e Serviços
Ambientais (SAS).
II - Endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco B, Brasília/DF, CEP: 70.068-900.
III - Telefone: (61) 2028-1501 (Portaria Central) e 2028-1251 (Portaria Privativa).
IV - Horário de Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 08:00 às 18:00h.
V - Localização:
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3 - Estrutura Organizacional
MMA

ÓRGÃOS DE ASSISTÊNCIA DIRETA E IMEDIATA

SECEX

GABINETE
SECEX

CONJUR

AECI

ÓRGÃOS ESPECÍFICOS SINGULARES

SQA

SBio

SCRI

SAP

SAS

ENTIDADES VINCULADAS

IBAMA

ICMBio

JBRJ

ÓRGÃOS COLEGIADOS
Art. 2º do Decreto nº 10.455, de 11 de agosto de 2020
I - Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama).
II - Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente.
III - Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGen).
IV - Comissão Nacional de Florestas (Conaflor).
V - Comitê Gestor do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima.
VI - Comissão Nacional de Combate à Desertificação (CNCD).
VII - Comitê Gestor do Fundo Nacional para Repartição de Benefícios (FNRB).
VIII - Comissão Executiva para o Controle do Desmatamento Ilegal e Recuperação da
Vegetação Nativa.
IX - Comissão Nacional para Redução das Emissões de Gases de Efeito Estufa Provenientes
do Desmatamento e da Degradação Florestal, Conservação dos Estoques de Carbono Florestal,
Manejo Sustentável de Florestas e Aumento de Estoques de Carbono Florestal (REDD+).
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4 - Competências do Ministério
Decreto nº 10.455, de 11 de agosto de 2020
Art. 1º O Ministério do Meio Ambiente, órgão da administração pública federal direta, tem
como área de competência os seguintes assuntos:
I - política nacional do meio ambiente;
II - política de preservação, conservação e utilização sustentável de ecossistemas,
biodiversidade e florestas;
III - estratégias, mecanismos e instrumentos econômicos e sociais para a melhoria da
qualidade ambiental e o uso sustentável dos recursos naturais;
IV - políticas para a integração do meio ambiente e a produção econômica;
V - políticas e programas ambientais para a Amazônia;
VI - estratégias e instrumentos internacionais de promoção das políticas ambientais; e
VII - zoneamento ecológico econômico.

5 - Estrutura Regimental
Decreto nº 10.455, de 11 de agosto de 2020
Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das
Funções de Confiança do Ministério do Meio Ambiente

5.1 - Órgãos de Assistência Direta e Imediata
I - Gabinete (GM).
II - Secretaria-Executiva (SECEX).
III - Assessoria Especial de Controle Interno (AECI).
IV - Consultoria Jurídica (CONJUR).

I - COMPETÊNCIAS DO GABINETE (GM)
I - assistir o Ministro de Estado em sua representação política e social e ocupar-se das relações
públicas e do preparo e do despacho de seu expediente;
II - acompanhar a tramitação das matérias relacionadas com a área de competência do
Ministério no Congresso Nacional;
III - providenciar a publicação oficial e a divulgação das matérias relacionadas com a área de
competência do Ministério;
IV - realizar a interlocução institucional com outros órgãos e entidades públicos e privados
sobre as matérias relacionadas com a área de competência do Ministério;
V - apoiar as atividades relacionadas com o Sistema de Correição do Poder Executivo federal
no âmbito do Ministério; e
VI - assistir o Ministro de Estado no desempenho de suas funções como membro de órgãos
colegiados.
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COMPOSIÇÃO
1. Assessoria de Comunicação (ASCOM);
2. Assessoria Parlamentar (ASPAR);
3. Coordenação-Geral de Apoio Administrativo (CGAA);
4. Corregedoria-Geral; e
5. Ouvidoria.

II - COMPETÊNCIAS DO SECRETARIA-EXECUTIVA (SECEX)
I - assistir o Ministro de Estado na definição das diretrizes e na supervisão, na coordenação,
no monitoramento e na avaliação das atividades das Secretarias do Ministério e na supervisão de
suas entidades vinculadas;
II - supervisionar, coordenar e consolidar a elaboração de diretrizes, planos e orçamentos
relativos aos planos anuais e plurianuais do Ministério;
III - supervisionar, acompanhar e avaliar os planos, os programas e as ações do Ministério;
V - coordenar o processo de elaboração, implementação, monitoramento e revisão do
planejamento estratégico do Ministério;
V - supervisionar o processo de captação de recursos externos;
VI - supervisionar e coordenar os programas com financiamentos de organismos
internacionais, os acordos internacionais e a execução dos convênios, dos projetos de cooperação
nacional e internacional e de instrumentos congêneres;
VII - supervisionar a elaboração das metas a serem estabelecidas nos contratos de gestão
firmados pelo Ministério e monitorar o seu cumprimento;
VIII - supervisionar, coordenar e apoiar, as atividades do Fundo Nacional do Meio Ambiente
- FNMA, do Fundo Nacional para a Repartição de Benefícios - FNRB, do Fundo Nacional sobre
Mudança do Clima - FNMC e de outros fundos no âmbito do Ministério;
IX - gerir o Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente - Sinima;
X - exercer a função de Secretaria-Executiva do Conama; e
XI - apoiar os órgãos do Ministério na articulação e na integração intragovernamental e
intergovernamental de ações para implementação das políticas públicas ambientais.
§ 1º Os demais órgãos do Ministério subsidiarão a Secretaria-Executiva com as informações
técnicas necessárias ao exercício das competências estabelecidas no caput.
§ 2º A Secretaria-Executiva exerce, ainda, a função de órgão setorial dos Sistemas de Pessoal
Civil da Administração Federal, de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação, de
Serviços Gerais, de Planejamento e de Orçamento Federal, de Contabilidade Federal, de
Administração Financeira Federal, de Organização e Inovação Institucional e de Gestão de
Documentos de Arquivo, por meio do Departamento de Gestão Estratégica e da Subsecretaria de
Planejamento, Orçamento e Administração.
COMPOSIÇÃO
1. Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração (SPOA);
2. Departamento de Gestão Estratégica (DGE);
3. Departamento de Recursos Externos (DRE);
4. Departamento de Fundos de Meio Ambiente (DFMA); e
5. Departamento do Sistema Nacional do Meio Ambiente (DSISNAMA).
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III - COMPETÊNCIAS DA ASSESSORIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO (AECI)
I - assessorar o Ministro de Estado nas áreas de controle, risco, transparência e integridade
da gestão;
II - assistir o Ministro de Estado no pronunciamento estabelecido no art. 52 da Lei nº 8.443,
de 16 de julho de 1992;
III - prestar orientação técnica ao Secretário-Executivo, aos gestores do Ministério e aos
representantes indicados pelo Ministro de Estado em conselhos e comitês, nas áreas de controle,
risco, transparência e integridade da gestão;
IV - prestar orientação técnica e acompanhar os trabalhos das unidades do Ministério com
vistas a subsidiar a elaboração da prestação de contas anual do Presidente da República e do
relatório de gestão;
V - prestar orientação técnica na elaboração e na revisão de normas internas e de manuais;
VI - apoiar a supervisão ministerial das entidades vinculadas, em articulação com as
respectivas unidades de auditoria interna, inclusive quanto ao planejamento e aos resultados dos
trabalhos;
VII - auxiliar na interlocução sobre assuntos relacionados com a ética, a ouvidoria e a
correição entre as unidades responsáveis no Ministério e os órgãos de controle interno e externo
e de defesa do Estado;
VIII - acompanhar processos de interesse do Ministério junto aos órgãos de controle interno
e externo e de defesa do Estado;
IX - acompanhar a implementação das recomendações da Controladoria-Geral da União e das
deliberações do Tribunal de Contas da União, relacionadas ao Ministério do Meio Ambiente, e
atender outras demandas provenientes dos órgãos de controle interno e externo e de defesa do
Estado;
X - apoiar as ações de capacitação nas áreas de controle, risco, transparência e integridade
da gestão; e
XI - realizar tomada de contas dos ordenadores de despesas, dos demais responsáveis por
bens e valores públicos e de todo aquele que der causa a perda, extravio ou irregularidade que
resulte em danos ao erário.
IV - COMPETÊNCIAS DA CONSULTORIA JURÍDICA (CONJUR)
I - prestar assessoria e consultoria jurídica no âmbito do Ministério;
II - fixar a interpretação da Constituição, das leis, dos tratados e dos demais atos normativos,
a ser uniformemente seguida na área de atuação do Ministério, quando não houver orientação
normativa do Advogado-Geral da União;
III - atuar, em conjunto com os órgãos técnicos do Ministério, na elaboração de propostas de
atos normativos que serão submetidas ao Ministro de Estado;
IV - realizar a revisão final da técnica legislativa e emitir parecer conclusivo sobre a
constitucionalidade, a legalidade e a compatibilidade com o ordenamento jurídico das propostas
de atos normativos;
V - examinar a constitucionalidade, a legalidade, a compatibilidade com o ordenamento
jurídico e a técnica legislativa dos atos normativos que serão remetidos pelo Ministro de Estado à
consideração do Presidente da República;
VI - assistir o Ministro de Estado no controle interno da legalidade administrativa dos atos do
Ministério e de suas entidades vinculadas; e
VII - examinar, prévia e conclusivamente, no âmbito do Ministério:
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a) os textos de convênios, de editais de licitação e de contratos ou instrumentos congêneres
a serem publicados e celebrados; e
b) os atos pelos quais se reconheça a inexigibilidade ou se decida pela dispensa de licitação.

5.2 - Órgãos Específicos Singulares
I - Secretaria de Biodiversidade (SBio).
II - Secretaria de Qualidade Ambiental (SQA).
III - Secretaria do Clima e Relações Internacionais (SCRI).
IV - Secretaria de Áreas Protegidas (SAP).
V - Secretaria da Amazônia e Serviços Ambientais (SAS).
I - SECRETARIA DE BIODIVERSIDADE - SBio
COMPETÊNCIAS
I - propor e avaliar políticas e iniciativas e definir estratégias para a implementação de
programas e projetos relacionados com:
a) a conservação e o uso sustentável da biodiversidade brasileira, incluído o patrimônio
genético;
b) a proteção e a valorização do patrimônio genético nacional e a repartição justa e equitativa
dos benefícios decorrentes do seu uso;
c) a biossegurança relacionada aos organismos, às novas tecnologias e ao meio ambiente;
d) a prevenção e o controle da introdução e da dispersão de espécies exóticas invasoras; e
e) a proteção e a defesa animal;
II - atuar como ponto focal técnico do Governo federal nos temas relacionados com a
Convenção da Diversidade Biológica, promulgada pelo Decreto nº 2.519, de 16 de março de 1998,
e seus instrumentos e acordos ratificados pelo Governo brasileiro;
III - coordenar, acompanhar e avaliar a implementação da Política Nacional de Educação
Ambiental no âmbito do Ministério;
IV - exercer a função de Secretaria-Executiva do CGen; e
V - fornecer subsídios técnicos ao Ministro de Estado e ao Secretário de Clima e Relações
Internacionais em negociações e eventos internacionais relacionados aos temas de sua
competência.
COMPOSIÇÃO
1. Departamento de Espécies (DESP);
2. Departamento de Educação e Cidadania Ambiental (DEC); e
3. Departamento de Patrimônio Genético (DPG).
II - SECRETARIA DE QUALIDADE AMBIENTAL - SQA
COMPETÊNCIAS
I - propor políticas, planos e estratégias relacionados com:
a) o planejamento e a gestão ambiental territorial, incluídos o zoneamento ecológicoeconômico, a gestão ambiental urbana e o gerenciamento costeiro;
b) a gestão e o gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os resíduos perigosos;
c) os passivos ambientais e as áreas contaminadas;
d) a prevenção, o controle e o monitoramento da poluição;
e) a gestão ambientalmente adequada das substâncias químicas e dos produtos perigosos;
f) a qualidade ambiental das matrizes ar, água e solo; e
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g) os critérios e os padrões de qualidade ambiental;
II - coordenar, acompanhar, monitorar e avaliar a implementação da Política Nacional de
Resíduos Sólidos, nos termos do disposto na Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, e em seus
regulamentos;
III - formular, propor, apoiar e acompanhar a implementação de políticas de prevenção,
preparação, resposta e recuperação em situações de emergência ambiental com produtos
químicos perigosos;
IV - propor, apoiar e implementar políticas, iniciativas, estratégias e ações de:
a) segurança química; e
b) qualidade do ar, das águas e do solo;
V - contribuir para a integração da gestão ambiental com a gestão de recursos hídricos e a
revitalização de bacias hidrográficas, em articulação com o Ministério do Desenvolvimento
Regional;
VI - formular, articular e coordenar estratégias, políticas e iniciativas para promover a
produção e o consumo sustentáveis e a inserção da dimensão ambiental nas políticas públicas;
VII - promover o desenvolvimento e a disseminação de tecnologias sustentáveis e boas
práticas que visem à conservação dos solos e das águas;
VIII - formular e coordenar estratégias, políticas e iniciativas com vistas ao uso eficiente de
recursos naturais; e
IX - fornecer subsídios técnicos ao Ministro de Estado e ao Secretário de Clima e Relações
Internacionais em negociações e eventos internacionais relacionados aos temas de sua
competência.
COMPOSIÇÃO
1. Departamento de Gestão de Resíduos e de Qualidade do Solo (DGRQS);
2. Departamento de Gestão de Qualidade do Ar e das Águas (DGQAA); e
3. Departamento de Gestão Ambiental Territorial (DGAT).
3.

III - SECRETARIA DO CLIMA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS (SCRI)
COMPETÊNCIAS
I - subsidiar o Ministro de Estado em sua atuação internacional e na elaboração de políticas,
programas e iniciativas de atuação internacional do Ministério em suas áreas de competência;
II - auxiliar no desenvolvimento de diretrizes de política externa, no âmbito internacional,
relativas ao meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável;
III - promover e defender em nível internacional as políticas e os programas ambientais
nacionais, em articulações bilaterais, multilaterais, regionais e globais, em coordenação com
entidades governamentais e demais entidades internacionais e nacionais;
IV - atuar como ponto focal do Ministério no âmbito da Convenção-Quadro das Nações
Unidas sobre Mudanças do Clima, promulgada pelo Decreto nº 2.652, de 1º de julho de 1998, e
subsidiar o Ministro de Estado no exercício de suas funções junto ao Comitê Interministerial sobre
Mudança do Clima - CIM;
V - coordenar a atuação do Governo federal no âmbito da Convenção das Nações Unidas de
Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca e da Convenção de Viena para Proteção
da Camada de Ozônio, promulgada pelo Decreto nº 99.280, de 6 de junho de 1990;
VI - supervisionar a negociação e a implementação dos atos internacionais ratificados pelo
Governo brasileiro na área de competência do Ministério em articulação com o Ministério das
Relações Exteriores;
VII - apoiar a Secretaria-Executiva na estratégia de cooperação internacional do Ministério; e
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VIII - coordenar a Política Nacional sobre Mudança do Clima, a Política Nacional de Combate
à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca e as políticas relacionadas à proteção da camada
de ozônio, e os planos e estratégias relacionados.
COMPOSIÇÃO
1. Departamento do Clima (DCL); e
2. Departamento de Relações Internacionais (DRI).
IV - SECRETARIA DE ÁREAS PROTEGIDAS (SAP)
COMPETÊNCIAS
I - propor e avaliar políticas e iniciativas e definir estratégias para a implementação de
programas e projetos relacionados com:
a) as unidades de conservação e os espaços territoriais especialmente protegidos; e
b) as concessões de unidades de conservação federais;
II - coordenar e supervisionar a formulação de atos normativos e a promoção de atividades
relacionadas com:
a) os instrumentos econômicos e financeiros para atividades econômicas sustentáveis em
áreas protegidas; e
b) os projetos de concessões de unidades de conservação;
III - coordenar o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC;
IV - firmar acordos, compromissos e parcerias com órgãos e entidades, públicos e privados,
com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável das áreas protegidas, inclusive por
meio do aproveitamento turístico sustentável das unidades de conservação; e
V - fornecer subsídios técnicos ao Ministro de Estado e ao Secretário em negociações e
eventos internacionais relacionados com os temas de sua competência.
COMPOSIÇÃO
1. Departamento de Área Protegidas (DAP); e
2. Departamento de Concessões (DC).
V - SECRETARIA DA AMAZÔNIA E SERVIÇOS AMBIENTAIS (SAS)
COMPETÊNCIAS

I - formular e coordenar estratégias e políticas para:
a) a prevenção e o controle do desmatamento ilegal, dos incêndios florestais e das
queimadas;
b) a recuperação, o uso sustentável e a redução da degradação da vegetação nativa;
c) a redução das emissões de gases de efeito estufa provenientes do desmatamento e da
degradação florestal;
d) a conservação dos estoques de carbono florestal e manejo sustentável de florestas e o
aumento de estoques de carbono florestal - REDD+ no bioma Amazônia;
II - propor políticas e estratégias para promover o desenvolvimento sustentável em bases
territoriais;
III - apoiar a disseminação de tecnologias sustentáveis e boas práticas com vistas à
conservação dos solos, das águas, da vegetação nativa e da biodiversidade;
IV - propor políticas e estratégias para promover e fomentar os serviços ambientais;
V - exercer as competências estabelecidas nos incisos I ao IV nos biomas brasileiros;
12
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VI - propor e avaliar políticas e iniciativas e definir estratégias para a implementação de
programas e projetos relacionados com:
a) a conservação, o monitoramento e a gestão sustentável dos ecossistemas naturais; e
b) a recuperação dos serviços ecossistêmicos; e
VII - fornecer subsídios técnicos ao Ministro de Estado e ao Secretário em negociações e
eventos internacionais relacionados aos temas de sua competência.
COMPOSIÇÃO

1. Departamento de Conservação Florestal e Serviços Ambientais (DCFSA); e
2. Departamento de Ecossistemas (DECO).

5.3 - Órgãos Colegiados
I - Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama).
II - Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente.
III - Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGen).
IV - Comissão Nacional de Florestas (Conaflor).
V - Comitê Gestor do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima.
VI - Comissão Nacional de Combate à Desertificação (CNCD).
VII - Comitê Gestor do Fundo Nacional para Repartição de Benefícios (FNRB).
VIII - Comissão Executiva para o Controle do Desmatamento Ilegal e Recuperação da
Vegetação Nativa.
IX - Comissão Nacional para Redução das Emissões de Gases de Efeito Estufa Provenientes
do Desmatamento e da Degradação Florestal, Conservação dos Estoques de Carbono Florestal,
Manejo Sustentável de Florestas e Aumento de Estoques de Carbono Florestal (REDD+).

5.4 - Entidades Vinculadas
I - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).

- Estrutura: Decreto nº 8.973, de 24 de janeiro de 2017.
II - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).
- Estrutura: Decreto nº 8.974, de 24 de janeiro de 2017.
III - Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ).
- Estrutura: Decreto nº 8.841, de 25 de agosto de 2016.

6 - Canais de Comunicação
6.1 - Edifício-Sede
I - Endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco B, Brasília/DF, CEP: 70068-900.
II - Telefone: (61) 2028-1501 (Portaria Central) e 2028-1251 (Portaria Privativa).
III - E-mail: mma.gov.br/contato.
IV - Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 08:00 às 18:00h.

6.2 - Sítio Eletrônico Institucional do MMA
- O sítio eletrônico do Ministério do Meio Ambiente - mma.gov.br - tem o objetivo de
divulgar informações sobre o meio ambiente e as ações do Ministério, bem como estabelecer um
canal de comunicação entre o MMA e os seus diversos públicos.
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6.3 - Canal de Comunicação Fale Conosco
- O canal de comunicação “Fale Conosco” foi desativado em 31 de julho de 2019 no âmbito
do MMA. Atualmente, o cidadão poderá entrar em contato com o Ministério pelo Sistema de
Atendimento ao Cidadão (e-SIC) ou pelo Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal (FALA.BR),
ambos vinculados à Ouvidoria do MMA.

6.4 - E-mail da Ouvidoria
- O e-mail ouvidoria@mma.gov.br foi desativado, no âmbito do MMA, em 31 de julho de
2019. Atualmente, o cidadão poderá entrar em contato com o Ministério pelo Sistema de
Atendimento ao Cidadão (e-SIC) ou pelo Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal (FALA.BR),
ambos vinculados à Ouvidoria do MMA.

6.5 - Quem é Quem
- A seção “Quem é Quem” está disponível no Sítio Eletrônico do MMA pelo link
https://www.gov.br/mma/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/quem-e-quem1?_ga=2.167534078.1952841904.1612289652-554973231.1564682219. Nela estão disponibilizados
os contatos e a localização de todas as unidades do Ministério do Meio Ambiente.

7 - Serviço de Informação ao
Cidadão - e-SIC
7.1 - Endereço:
- Esplanada dos Ministérios, Bloco B, Térreo, Brasília/DF, CEP: 70.068-900.

7.2 - Telefones para contato
- (61) 2028-1445/1455.

7.3 - Equipe
I - Alex Luis Sena de Deus.
II - Cleydianne Santos de Lucena.
III - Claudia Maria Rosa.

7.4 - Autoridade de Monitoramento da Lei de Acesso à Informação (LAI)
- Geraldo Araujo do Nascimento Filho - Ouvidor.

7.5 - Legislação interna de referência
- Portaria MMA nº 286, de 22 de julho de 2021 - Instituiu o Serviço de Informações ao
Cidadão do Ministério do Meio Ambiente - SIC/MMA e dispõe sobre o seu funcionamento e dá outras
providências.

7.6 - Objetivos do SIC
I - Atender e orientar o público quanto ao acesso à informação.
II - Informar sobre a tramitação de documentos nas unidades.
III - Receber e registrar pedidos de acesso à informação no e-SIC - sistema eletrônico de
gestão das solicitações (administrado pela Controladoria-Geral da União) e no SEI - Sistema Eletrônico
de Informações do Ministério do Meio Ambiente, por meio do qual é tramitado internamente o pedido
de acesso à informação.

7.7 - Competências do SIC/MMA
I - O recebimento do pedido de acesso à informação e, sempre que possível, o fornecimento
imediato da informação.
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II - O registro do pedido de acesso à informação no e-SIC e a entrega do número do protocolo
ao solicitante, com a data de apresentação do pedido.
III - A análise preliminar dos requisitos de admissibilidade dos pedidos de acesso à
informação.
IV - A verificação da disponibilidade imediata da informação, inclusive junto ao Ponto Focal,
de modo a conceder ao solicitante o acesso no momento do recebimento do pedido.
V - O encaminhamento do pedido recebido e registrado no SEI ao Ponto Focal da Unidade
Organizacional responsável pelo fornecimento da informação, quando couber.
VI - Estabelecer o prazo para resposta, que não poderá ser superior a 20 (vinte) dias.
VII - O envio da resposta ao pedido de acesso à informação.
VIII - A orientação do solicitante a respeito das hipóteses de recurso, nos casos de negativa
ou ausência de resposta.
IX - Registrar e prestar a informação ao solicitante quando houver dilação de prazo para a
resposta.
X - A comunicação do não cumprimento pelas Unidades Organizacionais dos prazos previstos
na Lei nº 12.527/2011, à Autoridade de Monitoramento.
XI - Controlar os prazos estabelecidos para resposta.

7.8 - Link para Manual do Usuário

https://www.gov.br/acessoainformacao/pt-br/lai-para-sic/guias-e-orientacoes/manual-e-sicguia-do-cidadao

7.9 - Link para Primeiro Acesso

https://esic.cgu.gov.br/falabr.html?aspxerrorpath=/sistema/Pessoa/CadastrarPessoa.aspx

8 - Plataforma Integrada de Ouvidoria
e Acesso à Informação - Fala.Br
8.1 - Endereço
- Esplanada dos Ministérios, Bloco B, Térreo, Brasília/DF, CEP: 70.068-900.

8.2 - Telefones para contato
- (61) 2028-1092/1493/1490.

8.3 - Equipe
I - Samira Saliba de Siqueira.
II - Edilma Casimiro Lopes Gomes.
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8.4 - Autoridade de Monitoramento do Sistema FALA.BR
- Geraldo Araujo do Nascimento Filho - Ouvidor.

8.5 - Legislação de referência
I - Decreto nº 9.492, de 5 de setembro de 2018.
II - Portaria CGU nº 581, de 9 de março de 2021.

8.6 - O Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal (FALA.BR)
I - O Decreto nº 9.492, de 5 de setembro de 2018, instituiu o Sistema de Ouvidorias do Poder
Executivo Federal (FALA.BR) e regulamentou os procedimentos para participação, proteção e defesa
dos direitos do usuário de serviços públicos da administração pública direta e indireta, de que trata
a Lei nº 13.460/2017.
II - Na prática, o normativo estabeleceu a integração das formas e canais de participação
social dos órgãos e entidades federais, coordenadas pelas unidades de ouvidoria, garantindo ao
cidadão melhores condições para exigir serviços públicos de qualidade.
III - O Decreto abrange todos os órgãos da administração pública federal direta, autárquica
e fundacional; além de estatais que prestem serviços públicos e as dependentes - que recebem
recursos do Tesouro Nacional para o custeio de despesas gerais ou de pessoal. O Ministério da
Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU), por meio da Ouvidoria-Geral da União, é o órgão
central do Sistema.
IV - O FALA.BR é gratuito e integrável com outros sistemas, via internet, permitindo receber,
analisar e responder manifestações dos usuários de serviços públicos, como denúncias, reclamações,
solicitações, sugestões, elogios e solicitações de simplificação.

8.7 - Link para o Primeiro Acesso
https://falabr.cgu.gov.br/publico/Manifestacao/SelecionarTipoManifestacao.aspx?ReturnUrl=/

9 - Assessoria Parlamentar
9.1 - Endereço
- Esplanada dos Ministérios, Bloco B, 5º andar, Sala 537, Brasília/DF, CEP: 70.068-901.
9.2 - Telefone:
- (61) 2028-1248

9.3 - E-mail
- aspar@mma.gov.br.

9.4 - Horário de funcionamento
- De segunda a sexta-feira, das 08:00 às 18:00h.

9.5 - Público-alvo
- Câmara dos Deputados, Senado Federal, Assembleias Legislativas, Câmaras Municipais de
Vereadores, unidades vinculadas ao MMA; órgãos e entidades públicas e sem fins lucrativos.

9.6 - Descrição do serviço
- Tem por competência no âmbito do Ministério e das entidades vinculadas, planejar,
promover e coordenar as ações relacionadas ao acompanhamento das atividades parlamentares,
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especialmente do processo legislativo junto ao Congresso Nacional, em conformidade com o
Sistema de Acompanhamento Legislativo.

9.7 - Forma de comunicação com o solicitante do serviço
- Pessoalmente; via e-mail; via telefone ou via Sistema Eletrônico de Informação - SEI.
9.8 - Forma de prestação do serviço
I - recepcionar e prestar esclarecimentos aos parlamentares, assessores e autoridades do
Poder Legislativo sobre matéria de competência do Ministério;
II - receber os pleitos do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, dos Governos
Estaduais, das Assembleias Legislativas das Prefeituras e das Câmaras Municipais e encaminhar aos
órgãos e entidades vinculadas do Ministério para análise e manifestação;
III - receber, preparar e acompanhar as audiências parlamentares com o Ministro de
Estado;
IV - atender e prestar informações aos gabinetes dos parlamentares municipais, estaduais
e entidades sobre processos originários de emendas à Lei Orçamentária, visando a celebração de
convênios e contratos de repasse.
V - receber, analisar e distribuir aos órgãos e entidades vinculadas os requerimentos de
informações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal e preparar a resposta final;
VI - receber as indicações da competência do Ministério, repassadas pela Presidência da
República , e encaminhar para aos órgãos e entidades vinculadas para análise e manifestação e
preparar a resposta final;
VII - atuar como canal de comunicação direta entre os parlamentares, suas assessorias e o
Ministério;
VIII - manter os parlamentares devidamente informados sobre os programas existentes no
Ministério; e
IX - acompanhar as emendas parlamentares ao orçamento, desde sua elaboração até a
tramitação dos respectivos projetos no Ministério.

10 - Atende TI
10.1 - Descrição do serviço
I - Trata-se de uma plataforma online com uma interface fácil e ágil, organizada em temas
e tipos de serviços, onde os usuários podem abrir chamados de atendimento de Tecnologia da
Informação (TI) diretamente de um computador conectado à Internet, assim como acompanhar
todas as ações até a conclusão do serviço.
II - A ferramenta tem como objetivo ser o principal ponto de contato para a abertura de
chamados de serviços de TIC, buscando um atendimento mais célere, eficiente e de maior
qualidade.
III - Ressalta-se que o portal é aderente à Portaria MMA nº 197/2008, que regulamenta a
utilização dos serviços corporativos disponíveis na rede de computadores do Ministério.

10.2 - Serviços disponibilizados
I - Portal Atende.TI oferece serviços organizados em 8 (oito) diferentes temas:
- CONTAS E ACESSO aqui podem ser feitas solicitações que vão desde criação de contas
de usuários, criação e alteração de acessos em sistemas ou pastas no servidor de arquivos.
- SEGURANÇA Local para solicitações de desbloqueio e acesso a sítios externos.
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- APLICATIVOS Local para solicitação de desinstalação, atualização ou remoção de
programas, além de reportação de falhas e erros nos aplicativos ou sistemas.
- E-MAIL E CALENDÁRIO configurações no programa de correio eletrônico e correção de
falhas.
- REDE E CONECTIVIDADADE acionamento de especialistas para solução de falhas na
rede e conexão com a internet.
- BACKUP E ARMAZENAMENTO Solicitação para recuperar arquivos excluídos
acidentalmente.
- COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA solicitação de novos
equipamentos ou troca, reparos e remanejamentos.
- FALE COM A CGTI envio de mensagem com sugestões, críticas e comentários a respeito
dos serviços de TI.

10.3 - Acesso ao Serviço
I - Sítio eletrônico: atendeti.mma.gov.br.
II - Telefone: (61) 2028-1111 ou 0800 608 4650.
III - Importante: informar que todos os chamados, mesmo os abertos por telefone, são
registrados na plataforma online e é enviada uma notificação por e-mail, de forma que o usuário
possa acompanhar as atividades.

10.4 - Público-alvo
I - Todos os usuários de recursos de tecnologia da informação do MMA, a saber:
- servidores ocupantes de cargo efetivo ou cargo em comissão e os ocupantes de
emprego público em exercício no Ministério do Meio Ambiente;
- funcionários de empresas prestadoras de serviços terceirizados não eventuais; e
- estagiários em atividade no Ministério.
II - As mesmas disposições são válidas para outras pessoas que se encontrem a serviço do
MMA, autorizadas a utilizar, em caráter temporário, os recursos de TI do Órgão, mediante
solicitação do responsável no Ministério pela prestação do serviço, à CGTI.
III - Esse é um serviço restrito, por isso o usuário deverá usar o seu login e senha da rede
para acessar a plataforma. Dessa forma, todos os seus chamados estarão relacionados ao usuário e
levarão em consideração o seu perfil de acesso, autorizações de uso de sistemas, serviços,
ferramentas, entre outros itens relacionados à Política de Segurança da Informação do órgão.

10.5 - Forma de prestação do serviço
I - A CGTI disponibilizou para os usuários do MMA o portal Atende.TI, para que as
solicitações de serviços de Tecnologia da Informação sejam abertas por meio da ferramenta.
II - Dessa forma, as solicitações de acesso à rede do MMA, bem como de acesso ao drive
departamental e de inclusão nos e-mails institucionais podem ser feitas diretamente pelo novo
portal (atendeti.mma.gov.br).
III - A plataforma online permite que o usuário insira todas as informações relacionadas a
sua demanda, inclusive anexando arquivos quando necessário, o que torna todo o atendimento mais
eficiente. Com uma interface fácil de usar e organizada em grandes temas e tipos de serviços, o
usuário tem mais controle sobre sua solicitação, além de ter acesso ao catálogo completo de
serviços oferecidos.

18

Ministério do Meio Ambiente

Carta de Serviços ao Usuário

IV - Vale informar que todos os chamados, mesmo os abertos por telefone, são registrados
na plataforma online e é enviada uma notificação por e-mail, de forma que o usuário possa
acompanhar as atividades.
V - Uma cartilha informativa sobre o portal foi enviada junto com o Ofício Circular nº
46/2019 do Subsecretário de Orçamento, Planejamento e Administração que trata das orientações
para utilização do Portal Atende.TI (SEI 02000.003125/2019-35).

10.6 - Requisitos e documentos necessários para acessar o serviço
I - É importante ressaltar que o portal é aderente à Portaria MMA nº 197/2008, que
regulamenta a utilização dos serviços corporativos disponíveis na rede de computadores
deste Ministério, atendendo algumas solicitações que necessitem de autorização prévia dos
servidores ocupantes de cargos DAS/FCPE 4 ou superior. Quando um atendimento requerer tal
autorização, essa já estará indicada no formulário de abertura do chamado relacionado.
II - Esse é um serviço restrito, por isso o usuário deverá usar o seu login e senha da rede
para acessar a plataforma. Dessa forma, todos os seus chamados estarão relacionados ao usuário e
levarão em consideração o seu perfil de acesso, autorizações de uso de sistemas, serviços,
ferramentas, entre outros itens relacionados à Política de Segurança da Informação do órgão.

11 - Comissão de Ética
11.1 - Endereço
- Esplanada dos Ministérios, Bloco B, 9º andar, Sala 911, Brasília/DF, CEP: 70.068-901.
11.2 - Telefone:
- (61) 2028-1596.

11.3 - E-mail
- comissaodeetica@mma.gov.br.

11.4 - Horário de funcionamento
- De segunda a sexta-feira, das 08:00 às 18:00h.

11.5 - Público-alvo
- Qualquer cidadão, agente público, pessoa jurídica de direito privado, associação ou
entidade de classe poderá provocar a atuação da Comissão de Ética, visando a apuração de
transgressão ética imputada ao agente público ou ocorrida em setores competentes do órgão ou
entidade federal”, de acordo com o Art. 19 da Resolução nº 10, de 29 de setembro de 2008, da
Comissão de Ética Pública (CEP).

11.6 - Descrição do serviço
I - A Comissão de Ética do Ministério do Meio Ambiente (CE/MMA) é uma Comissão local
integrante do Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal, instituído pelo Decreto nº
6.029, de 1º de fevereiro de 2007. De acordo com a Portaria MMA nº 140, de 6 de maio de 2009,
que aprovou o seu Regimento Interno, compete ao colegiado, entre outros, aplicar o Código de Ética
Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, aprovado pelo Decreto nº 1.171, de
1994, e orientar e aconselhar sobre a conduta ética do servidor, inclusive no relacionamento com o
cidadão e no resguardo do patrimônio público.
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II - É a área responsável pelo recebimento e pela apuração de denúncias sobre o
cometimento de ilícitos éticos, pelo atendimento de consultas sobre questões envolvendo ética
pública e conflitos interpessoais, bem como sua mediação e resolução no âmbito da instituição.

11.7 - Forma de prestação do serviço
I - Requisitos e documentos necessários para acessar o serviço:
a) para o recebimento de denúncias pela Comissão de Ética, o denunciante pode se dirigir
pessoalmente à sala da CE, pode encaminhar e-mail ou fazer contato por telefone, inclusive tendo
preservado seu anonimato; e
b) para a realização de consultas sobre questões envolvendo ética pública e conflitos
interpessoais, estas podem ocorrer presencialmente, por meio de agendamento prévio realizado por
telefone ou e-mail.
II - Forma de acesso: pessoalmente, por telefone ou e-mail e denúncia anônima.
III - Forma de comunicação com o solicitante do serviço: pessoalmente ou pelo canal de
comunicação por ele escolhido, salvo em caso de denúncia anônima.
IV - Forma de prestação do serviço: em caso de instauração de procedimento preliminar
(PP) ou processo de apuração ética (PAE), o denunciante é informado por e-mail.
V - Etapas para processamento do serviço: em caso de denúncia de cometimento de ilícito
ético, as fases processuais de apuração da infração são disciplinadas pelo Capítulo VII da Resolução
CEP nº 10/2008, que trata do rito processual.
VI - Mecanismos para a consulta pelos usuários acerca das etapas, cumpridas e pendentes,
para a realização do serviço solicitado: e-mail institucional; Sistema Eletrônico de Informação (SEI);
ou telefone.
VII - Procedimentos para receber, atender, gerir e responder às sugestões e reclamações:
e-mail institucional; Sistema Eletrônico de Informação (SEI); ou telefone.
VIII - Procedimentos para atendimento quando o sistema informatizado se encontrar
indisponível: pessoalmente ou por telefone.

12 - Atendimento ao Cidadão
12.1 - Com vistas à melhoria da gestão pública e ao atendimento de qualidade ao cidadão, o
MMA se compromete a:
I - Atender o cidadão com cortesia e respeito.
II - Assegurar um canal de resolução de problemas e de diálogo permanente com o cidadão;
III - Prestar atendimento preferencial, conforme dispõe a Lei nº 10.048/2000 e a Lei nº
10.741/2003 para: gestantes; pessoas idosas (acima de 60 anos); e portadores de necessidades
especiais.
IV - Fazer uso de instrumentos de avaliação de satisfação social e de captação de sugestões,
com vistas ao aperfeiçoamento dos serviços.
V - Divulgar dias e horários de atendimento previstos em regulamentação específica.
VI - Assegurar a modernização e a transparência das informações do Portal do MMA na rede
mundial de computadores.
VII - Facilitar e agilizar o acesso aos serviços, colocando à disposição do jurisdicionado
sistemas on-line na rede mundial de computadores.
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VIII - Promover a modernização da estrutura física e tecnológica das unidades de
atendimento e dos canais de comunicação com o público.
IX - Garantir segurança e limpeza das unidades de atendimento ao público.

13 - Sv Prestados à Sociedade
13.1 - Protocolo do Ministério
I - Endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco B, Sala T 18, Brasília/DF, CEP: 70.068-901.
II - Telefone: (61) 2028-1331.
III - E-mail: sepro@mma.gov.br ou sei@mma.gov.br.
IV - Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 08:00 às 18:00h.
V - Público-alvo: unidades vinculadas do MMA; órgãos e entidades públicas; pessoas físicas
(qualquer cidadão); pessoas Jurídicas; e usuários internos (servidores, prestadores de serviço
terceirizados, estagiários).
VI - Descrição do serviço: setor responsável pelo recebimento, distribuição e expedição de
correspondências, documentos e processos (físicos e eletrônicos).
VII - Requisitos e documentos necessários para acessar o serviço:
a) os documentos protocolados devem mencionar o destinatário ou unidade da
instituição. Havendo anexos e apensos, devem corresponder ao setor e ao assunto declarado;
b) documentos ou processos devem conter informações básicas do remetente;
c) em caso de documento ou processo sigiloso, particular ou que trata de processo
licitatório, estes devem conter identificação expressa da restrição; e
d) mencionar no documento o número do processo, caso exista.
VIII - Forma de acesso: Por meio das ferramentas Protocolo Digital, Peticionamento
Eletrônico e Barramento ConectaGov. Pessoalmente, no endereço informado ou via email.
IX - Forma de comunicação com o solicitante do serviço: por telefone e via e-mail.
X - Forma de prestação do serviço: para protocolar documentos e processos no MMA.
a) Por meio do Protocolo Digital, mediante cadastro simples no gov.br, o usuário deverá:
- criar conta no gov.br, acessando o link https://sso.acesso.gov.br/;
Obs. Não há necessidade de encaminhar documentação comprobatória.
- após criar a conta, acessar o link https://www.gov.br/pt-br/servicos/protocolardocumentos-junto-ao-ministerio-do-meio-ambiente para cadastrar a solicitação;
- preencher os dados solicitados e adicionar o arquivo (PDF) a ser anexado; e
- finalizada a anexação dos documentos, acionar a opção “prosseguir”.
b) Por meio do Peticionamento Eletrônico, mediante cadastro de usuário externo do
SEI/MMA, o usuário deverá:
- acessar o link https://sei.mma.gov.br/;
- preencher a Declaração de Concordância e Veracidade, imprimir e assinar o
documento;
- preencher os dados cadastrais no sistema e criar a senha de acesso;

21

Ministério do Meio Ambiente

Carta de Serviços ao Usuário

- encaminhar a Declaração de Concordância e Veracidade, devidamente assinada,
juntamente com uma cópia dos documentos pessoais RG e CPF, e uma cópia do comprovante de
endereço para o e-mail sei@mma.gov.br;
- após recebida e conferida a documentação, o usuário será liberado para acesso ao
SEI/MMA, permitindo a protocolização de documentos em processos novos ou em processos já
existentes, por meio da opção “Peticionamento intercorrente”.
c) Por meio do Barramento ConectaGov, para a tramitação de processos entre órgãos.
Os processos destinados às Unidades do Ministério do Meio Ambiente - MMA, deverão ser enviados
para a unidade Divisão de Documentação e Informação (DINF).
d) Presencialmente, no balcão de atendimento, no endereço informado.
XI - Etapas para processamento do serviço:
a) receber, conferindo informações básicas do remetente e destinatário e atestar
recebimento com nome, data e hora do recebimento;
b) realizar triagem, verificando nível de acesso, prazos e urgência. NÃO serão abertos os
envelopes que contiverem identificação expressa de sigilo, licitatório ou particular;
c) digitalizar, incluir reconhecimento óptico de caracteres (OCR) e registrar no SEI;
d) autenticar eletronicamente o que foi digitalizado (procedimento realizado por servidor
público);
e) distribuir e tramitar os documentos de origem externa.
XII - Prazo para a prestação do serviço:
a) Até 24h, salvo quando este ocorrer às sextas-feiras, véspera de feriados ou pontos
facultativos ou haja restrição técnica da unidade;
b) Até 5 (cinco) dias úteis, em caso restrição técnica ou de grande volume de documentos,
contados da data de recebimento no MMA (Norma Operacional MMA nº 03, de 14/09/18).
XIII - Mecanismos para a consulta pelos usuários acerca das etapas, cumpridas e
pendentes, para a realização do serviço solicitado: e-mail institucional informado.
XIV - Procedimentos para receber, atender, gerir e responder às sugestões e reclamações:
encaminhar via e-mail as sugestões e/ou reclamações. A equipe irá analisar e responder ao usuário.
XV - Procedimentos para atendimento quando o sistema informatizado se encontrar
indisponível: Protocolar os documentos diretamente no balcão de atendimento, no endereço
mencionado, ou encaminhar para o e-mail sepro@mma.gov.br.

13.2 - Biblioteca Nacional do Meio Ambiente
I - A Biblioteca Nacional do Meio Ambiente funciona no IBAMA e tem a responsabilidade de
preservar a memória institucional dos Órgãos Ambientais Federais e ser referência na difusão do
conhecimento e da informação na área ambiental no Brasil. Possui um acervo de aproximadamente
125 mil obras na temática ambiental e áreas correlatas, entre publicações impressas e multimídias.
II - Endereço: SCEN Trecho 2 - Edifício Sede do IBAMA, Bloco C, Subsolo - L4 Norte Brasília/DF.
III - Telefones: (61) 3316-1294 / 1206.
IV - E-mail: biblioteca-nacional-meioambiente@ibama.gov.br.
V - Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 08:00h às 19:00h.
VI - Sítio eletrônico: https://www.ibama.gov.br/biblioteca.
VII - Biblioteca Digital de Meio Ambiente: http://ibama.gov.br/sophia/.
VIII - Serviços disponibilizados:
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a) atendimento ao usuário interno e externo (presencial e virtual);
b) acesso à Biblioteca Digital de Meio Ambiente;
c) empréstimos e reserva de publicações;
d) empréstimo entre bibliotecas;
e) levantamento e pesquisa bibliográfica;
f) serviço de alerta ao usuário;
g) normalização bibliográfica;
h) catalogação na fonte;
i) estações de trabalho para pesquisa on-line;
j) cantinho da leitura para as crianças com foco em Educação Ambiental;
k) sala multiuso;
l) salas de estudo e sala de estudo em grupo;
m) doações de publicações produzidas;
n) elaboração de fichas catalográficas; e
o) acessibilidade para portadores de necessidades especiais.
IX - Público-alvo: está aberta a todos os servidores do IBAMA, MMA, ICMBio e de outros
órgãos, e ao público em geral.
X - Descrição do serviço: disponibilização de espaço físico com salas de estudos em grupo,
computadores e acervo atualizado especializado em meio ambiente. Disponibilização de acesso
virtual a algumas publicações digitais por meio da Biblioteca Digital Ambiental.
XI - Requisitos e os documentos necessários para acessar o serviço: o acesso ao espaço da
biblioteca e a utilização local de seu acervo tem como único requisito o respeito às normas básicas
do regulamento da biblioteca, não sendo necessário qualquer tipo de cadastro prévio.
XII - Procedimentos para receber, atender, gerir e responder às sugestões e reclamações:
a biblioteca disponibiliza, em seu balcão de atendimento, espaço para receber sugestões e
reclamações de seus usuários e devolução ao requerente, via sistema e-OUV.

13.3 - Restaurante do Bloco B
I - Local: Subsolo do Bloco B.
II - Telefone: (61) 2028-1366.
III - Horário de funcionamento: atividades da
lanchonete das 07:30 às 18:00h; e do restaurante, para
refeições, das 11:00 às 14:30h.

13.4 - Programa Agenda Ambiental na Administração Pública - A3P
I - A Agenda Ambiental na Administração Pública
(A3P) é um programa vinculado ao Ministério do
Meio Ambiente que objetiva estimular os órgãos
públicos do país a implementarem práticas de
sustentabilidade. A adoção da A3P demonstra a
preocupação do órgão em obter eficiência na
atividade pública enquanto promove a preservação
do meio ambiente. Ao seguir as diretrizes
estabelecidas pela Agenda, o órgão público protege a natureza e, em consequência, consegue reduzir
seus gastos. O Programa A3P se destina aos órgãos públicos das três instâncias: federal, estadual e
municipal; e aos três poderes da República: executivo, legislativo e judiciário.
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II - Endereço do serviço: Ministério do Meio Ambiente, Agenda Ambiental na Administração
Pública (A3P), Esplanada dos Ministérios, Bloco B, 9º Andar, Brasília/DF, CEP: 70.068-900.
III - Telefone: (61) 2028-1500.
IV - E-mail: a3p@mma.gov.br.
V - Sítio eletrônico: http://a3p.mma.gov.br/.
VI - Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 08:00h às 12:00h e das 14:00h às
18:00h.
VII - Público-alvo: órgãos e gestores públicos.
VIII - Descrição do serviço: ofertar assistência técnica, capacitação e assessoramento
técnico, para que os órgãos públicos de todas as instâncias implantem uma agenda ambiental.
IX - Requisitos e documentos necessários para acessar o serviço: é fundamental que seja
órgão público e que firme parceria com o MMA, mediante um “Termo de Adesão”.
X - Documentos solicitados:
a) da instituição: cópia do comprovante de endereço; plano de trabalho em meio digital;
minuta do Termo de Adesão em meio digital; e
b) do representante da instituição junto à A3P: cópias autenticadas do RG e CPF; cópia
autenticada do ato de nomeação; cópia de delegação de competência para assinatura de atos.
XI - Forma de comunicação com o solicitante do serviço: a A3P disponibiliza duas
ferramentas especiais:
a) REDE A3P: um bloco de e-mails coordenado pela A3P que difunde exemplos de boas
práticas, cursos, palestras e eventos, realizados em todo país, com o tema da sustentabilidade; e
b) RESSOA: sistema de monitoramento a ser preenchido on line pelos que aderiram ao
Programa.
XII - Forma de acesso: pessoalmente, telefone, sítio eletrônico ou e-mail.
XIII - Forma de prestação do serviço: assistência técnica por meio da internet, telefone, email; cursos, palestras, seminários, debates.
XIV - Locais de acesso ao serviço: via internet, telefone; cursos e capacitações no território
brasileiro; ou acesso presencial na sede do Ministério do Meio Ambiente.
XV - Etapas para processamento do serviço:
a) 1º passo: criar comissão gestora do programa na instituição;
b) 2º passo: realizar diagnóstico socioambiental da instituição;
c) 3º passo: elaborar plano de gestão socioambiental;
d) 4º passo: sensibilizar os servidores; e
e) 5º passo: avaliar o que foi implementado.
XVI - Prazo para a prestação do serviço: a prestação de serviços se dá a qualquer momento.
O Termo de Adesão tem validade de 5 anos.
XVII - Mecanismos para a consulta pelos usuários acerca das etapas, cumpridas e
pendentes, para a realização do serviço solicitado: de forma presencial, por telefone ou e-mail.
XVIII - Procedimentos para receber, atender, gerir e responder às sugestões e reclamações:
de forma presencial, por telefone ou e-mail.
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13.5 - Espaço Inovação - iMMA
I - O iMMA é um local diferenciado preparado para estimular um
repensar, facilitar a colaboração, criação, disseminação de ideias,
discussão e outras iniciativas que estimulem a cultura da inovação no
Ministério do Meio Ambiente. Apesar da iniciativa ser do MMA, a
inovação tem como objetivo fomentar a integração e formular políticas
e serviços públicos de maior qualidade que tenham maior impacto no cidadão e no meio ambiente.
II - O espaço de inovação é aberto a todos os servidores do Ministério do Meio Ambiente,
de seus órgãos vinculados, de outros órgãos, e ao público em geral.
III - Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 08:00 às 18:00h.
IV - E-mail: imma@mma.gov.br.
V - Local: Térreo do Bloco B, ala sul.
VI - Telefone: (61) 2028-1219.

13.6 - Plataforma de Educação à Distância
I - A Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), instituída pela Lei nº 9.795 , de 27 de
Abril de 1999, define educação ambiental como processos por meio dos quais o indivíduo e a
coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências
voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia
qualidade de vida e sua sustentabilidade. A Política estabelece também que a educação ambiental é
um componente importante e permanente da educação nacional, devendo estar presente em todos
os níveis e modalidades do processo educativo. O MMA atua no âmbito da educação ambiental não
formal, por meio da implementação de práticas educativas voltadas à sensibilização da coletividade
sobre as questões ambientais e à sua participação na defesa da qualidade do meio ambiente. A
educação ambiental é necessária para que a sociedade e poder público, por meio do conhecimento
aprofundado e contextualizado sobre a realidade, possam definir adequadamente as formas de agir
e intervir no meio ambiente. O Ministério do Meio Ambiente trabalha na plataforma de ensino à
distância (EAD), com cursos que têm por objetivo instruir diversos públicos na importante temática.
II - Endereço do serviço: Ministério do Meio Ambiente, Esplanada dos Ministérios, Bloco B,
9º andar, Brasília/DF, CEP: 70.068-900.
III - Telefone do serviço: (61) 2028-1207.
IV - Sítio Eletrônico: ead.mma.gov.br.
V - E-mail: ava@mma.gov.br.
VI - Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 08:00h às 12:00h e das 14:00h às
18:00h.
VII - Descrição do serviço: cursos on-line e atividades interativas sobre diversas temáticas
relacionadas ao meio ambiente e sustentabilidade.
VIII - Local de acesso ao serviço: Plataforma de Educação à Distância do MMA
ead.mma.gov.br.
IX - Público-alvo: sociedade em geral.
X - Formas de prestação do serviço: o usuário pode preencher no sítio eletrônico o auto
cadastro e se inscrever nos cursos livres ou participar de processos seletivos necessários para alguns
cursos. No ambiente virtual constam as condições de cadastramento para cada curso, seus objetivos,
público-alvo, carga horária, condições de tutoria e período de realização.
XI - Procedimentos para atendimento quando o sistema informatizado se encontrar
indisponível: por meio de contato direto via e-mail: ava@mma.gov.br.
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XII - Procedimentos para receber, atender, gerir e responder às sugestões e reclamações:
por meio de contato direto com o suporte técnico da plataforma via e-mail: ava@mma.gov.br ou
pelo Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC/MMA).

13.7 - Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento
Tradicional Associado - SisGen
I - O Sistema Nacional de Gestão do
Patrimônio Genético e do Conhecimento
Tradicional Associado (SisGen) é um sistema
eletrônico criado pelo Decreto nº 8.772, de
11 de maio de 2016, que regulamenta a Lei
nº 13.123, de 20 de maio de 2015, como um
instrumento para auxiliar o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético - CGen na gestão do
patrimônio genético e do conhecimento tradicional associado.
II - Endereço: Departamento de Patrimônio Genético, Esplanada dos Ministérios - Bloco "B",
8º andar, Brasília/DF.
III - Telefone: (61) 2028-2325.
IV - E-mail: sisgen@mma.gov.br.
V - Público-alvo: populações indígenas, comunidades tradicionais e agricultores tradicionais,
acadêmicos, pesquisadores, universidades, centros de pesquisa, mantenedoras de coleções ex-situ,
produtores de material reprodutivo (sementes e mudas), e empresas que utilizam patrimônio
genético nacional e/ou conhecimento tradicional a ele associado.
VI - Descrição do serviço: gestão do patrimônio genético e do conhecimento tradicional
associado.
VII - Formas de prestação do serviço: o SisGen apresenta interface que possibilita ao usuário:
a) cadastrar acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado;
b) cadastrar envio de amostra que contenha patrimônio genético para prestação de
serviços no exterior;
c) cadastrar remessa de amostra de patrimônio genético;
d) notificar produto acabado ou material reprodutivo;
e) solicitar autorização de acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional
associado e de remessa ao exterior com anuências do Conselho de Defesa Nacional e do Comando
da Marinha;
f) solicitar credenciamento de instituições mantenedoras das coleções ex-situ que
contenham amostras de patrimônio genético;
g) obter comprovantes de cadastros de acesso, cadastros de remessa e de notificações;
h) obter certidões do procedimento administrativo de verificação; e
i) solicitar atestados de regularidade de acesso.
VIII - Sugere-se a leitura do manual do SisGen em
sisgen.gov.br/download/Manual_SisGen.pdf antes de utilizar o Sistema.

13.8 - Oportunidade de Estágio Supervisionado
I - Na seção "Oportunidade de Estágio", disponível no site do Ministério do Meio Ambiente
em
https://www.gov.br/mma/pt-br/acesso-a-informacao/oportunidades-de-estagio,
são
divulgadas informações sobre as oportunidades de estágio no MMA, de acordo com a Lei nº
11.788/2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes e com a Instrução Normativa n° 213/2019,
que estabelece orientações sobre a aceitação de estagiários no âmbito da Administração Pública
Federal direta, autárquica e fundacional.
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II - Atualmente, o Ministério possui contrato com a Agência de Integração "Super Estágios"
https://www.superestagios.com.br/index/, que é a responsável pelo recrutamento, pré-seleção,
encaminhamento e acompanhamento de estudantes de nível superior e médio, para atuar como
auxiliar no processo de aperfeiçoamento de estágio não obrigatório, nas unidades do Órgão.
III - Endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco B, Sala 635, Brasília/DF, CEP: 70.068-901.
IV - Telefone: (61) 2028-1232 / 1082
V - E-mail: programadeestagio@mma.gov.br.
VI - Unidade Responsável: Divisão de Desenvolvimento na Carreira (DIDEC/CEDUC/CGGP).

13.9 - Portal de Educação Corporativa do MMA - Portal Educa MMA
I - Neste Portal são disponibilizadas informações sobre oportunidades de capacitação e
desenvolvimento para os servidores do MMA, bem como indicação de opções de aprendizagem
para o desenvolvimento e atualização de competências por meio de trilhas de aprendizagem, além
de artigos e notícias sobre educação e desenvolvimento profissional, dicas de livros, filmes, acesso
a teses e dissertações e outros, que contribuam para o desenvolvimento de competências
profissionais, conteúdos que estão disponíveis ao público externo também.
II - O Portal está disponível no seguinte endereço: http://www.educa.mma.gov.br/.
III - Endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco B, Sala 643, Brasília/DF, CEP: 70.068-901.
IV - Telefone: (61) 2028-1505 / 1472 / 1505
V - E-mail: ceduc@mma.gov.br.
VI - Unidade Responsável: Coordenação de Educação Corporativa e Competências
(CEDUC/CGGP).

13.10 - Espaço Revigora:
I - O Espaço Revigora é um ambiente disponibilizado pelo
Ministério do Meio Ambiente, como sala de
descompressão, para uso de todos os servidores e
colaboradores do MMA, com a finalidade de proporcionar
aos seus usuários um espaço para se desconectarem, em
certos períodos, do ambiente de trabalho.
II - Seu objetivo principal é promover um tempo de relaxamento, fazendo com que eles
voltem às suas atividades revigorados. É um ambiente fundamental para aliviar a carga de pressão,
as tensões das pessoas, permitindo que a mente delas trabalhem melhor e mais livre para encontrar
soluções perante os desafios do cotidiano.
III - Unidade Responsável: SEQUALI/CGGP/SPOA/SECEX
IV - Endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco B, Sala 925, Brasília/DF, CEP: 70.068-901.
V - Telefone: (61) 2028-1107.
VI - E-mail: qvt@mma.gov.br.
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13.11 - Portal de Qualidade de Vida do MMA
I - Nesse Portal são disponibilizadas informações sobre todas
as ações e campanhas trabalhadas pela Seção de Qualidade de
Vida do MMA (SEQUALI). Nele são veiculadas notícias e
postagens como: as campanhas de prevenção e
conscientização adotadas pelo Ministério da Saúde,
as
práticas de bem-estar e sustentabilidade, as orientações para o desempenho adequado do
teletrabalho, os encontros dos Grupos SER e Parentalidade, o calendário de eventos de integração
elaborados pela CGGP, as reuniões realizadas no Clube de Leitura, entre outros.
II - O Portal está disponível no link: http://qualidadedevida.mma.gov.br/.
III - Unidade Responsável: SEQUALI
IV - Endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco B, Sala 643, Brasília/DF, CEP: 70.068-901.
V - Telefone: (61) 2028-1107
VI - E-mail: qvt@mma.gov.br.

13.12 - Divulgação das despesas com ações de desenvolvimento de servidores
do MMA e Concursos Públicos
I - Na seção "Servidores", disponível no site do MMA https://www.gov.br/mma/ptbr/acesso-a-informacao/servidores, são divulgadas informações sobre as despesas com ações de
desenvolvimento de servidores, incluindo as despesas com manutenção da remuneração, em
atendimento ao art. 16 do Decreto nº 9.991/2019. Na mesma seção, são divulgadas as informações
sobre concursos públicos realizados pelo MMA.
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